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فيالحضاريةالمرا-لزمنغيرهوفيالرافدينوادىفيإلاقدمونترلث

منالمختصيئبانتظارمنهالكثيرزالاموغزيراضخماتر)ثاامربياالوطن

عتزاز1Vالىيدعولمماوانه.وابراز.ونشر.لدراسته.ا)مربيةالامةابنا،

فروعمختلففيالابحاثوتعمقتكثرتكلماانهالحماصالنفسزويثير

الأصيلالتراتذلكفيجديدةجوانبتكشفت!للماالاثريةالدراسات

صرةالمطالشعوبضمارةزالسلفتر!لهاالتيالحميتةالاثاروتبلت

لهم.

الكتاببهاجاءالتيالروائعتلكمنواحدةكانت"الطوفان"ولصة

ثم!البابليونالكتاببحدهممناليهااضافوالتياصلاالسومريون

القديمةالروائعتلكمنغيرهامثلوهيجديدةوارماداقا2الاشوريون

بعشتارالخاصةوالقصص،الخليفةقصةالمثالسبيلعلمنهافذكر)

ومثل،والبثوالموتالخصبطقرس.منبهمايتملقوماقمرزوحبيبها

ماسعان(الديني!ة-الادبيةالتأليفمنالكثيرولهيرماكلكام!ثىملحمة

معتقداتفيواضحاائراوتر!لتالقديمالثصرقمنواسمةانحاءفيانتث!رت

الحبرافييق.عندوخاصةالشعرببض

تفاصيلفقطتسجلكونهامنادميتهاقستمدلا"الطرفان،لصةان-

لديملمالبثصرىالبنسلهاتعوضالتيالمروعةالكارئةمذ.عنوافية

تفاصيلعلى(البابليةالنسخةوخاصة)ايضاتحتوىلانهاوانما،الزمان

،لمقبخصوصوالبابلييقالسومريينءحتقداتعنالأهميةغايةوفيدقيقة

الوظائفبينهافيماقسمتالكونخلقتعندماالهظامفالالهة.الافساني

السومريةفيعليهايطلقالتى)منهامبموعةاختيارلمولد.والمناصب

هذ.عحلتوقد.الارضاعمارمهمةاليهاعهدت((848،ايكيكى

وتحت.متواليةسنةار؟مينوفلاحظالارضواصلاحالحفرفيا!عوهة
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"لعمبنتعلنانالالهةمنالمبموعةمذ.قررتالعملوشمقةالتمبوطة

الالهوهوالاله!ةمشيرمفرلتحاءسصاخبة5ظاهرةفيتسيروانوالتورة

نفر.مدينةفي،انليا!

هذهتمردفيهتناقشااجتماءأءظاماالالهة.حقدذلكوازاء

الىالاستبابةعلالرأىيجتمعوالردوالاخذالمناقشةودمد.المجموعة

كافت.الالهةولما.الارضفيالعملمسؤوليةمناعفائهماىمطاليبهم

الالهةمجلسJ!علزاماكان.فقدالارضاعمارمهمةمنتنصلتقدنفسها

بالمهحة.يقو!عنهابديلايبدان

الالهةخلفتهلقداجل.الانسانغيرالبديلذلكالايكونكتبوقد

هيتنعمكيماوضراباكلمنالقرابيقلهاوليقدم"النير،عنهاليحمل

يردالبابليةالطوفانقصةمنالموضعمذاوفي.ا)كلفيالتامةباشإحة

احد.الالهة.بدمممزوجاالطيقمنالانسانخلقعمليةتفاصيلذكر

ثلاثةفييقعالذىالكتابهذايتضمنهاسوفوغيرماالتفاصيلمةه

فيهوذكرناثالب!نطاقالاولالفصلفيحددناوقد.رئيسة!صول

سبقتالتيالاحداثيتناولفانهالثانيالفصلاما.متسلسلةمراجه،

معبالتفصيل"الطوفان،الثالثالفصلويتناول.لهوصدتالطوفان

الاخرلىوالمرابعالمسماريةالمراجعبيقوالتشابهالالتقاءنقاروالىالاشارة

.الطوفانبخصرصاللاحقة

ومحتوىلطببمةواضحةصورةالباحثيدىلبيننضعانانجلومن

عرحرصنافقدمادتهالكتابمنياسسدصنىالمسماريةالوئائق

هذهفيوردتكماالطوفارلقصصالكاملالنصيتضمنبملحقتزويده

ثائق.الو
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.للطوفاناسطورةاوقصةمنالامممنامةتخلوقلماانهيخفىولا

بضخايقتصرانعلى،الكتابعنوانمنواضحهوكما،حرصنافقدولهذا

سبقتالتيالاصليةمراجعةفياي،المسماريةالمراجعفي،الطوفانعلى

!مةلغيرناتاركينى،السنينمنبالافالطوفانتفاصيلذكرفيغيرها

اللاحتة.المراجعمنالموضوعتتص

فانهللبحثموضوعا"الطوفاق،لاختياري!هـوناهدفمنكانواذا

المهى.،الجوانبتلكمنجانبعنالكشفعلىحرصنافياساسايكمن

مرجعايجادوفيالرافدينلىوادفيوالادبالفكررجالفيهاابدعالتى

معتقداتفيكبيراحيزااحتلالذىالموضوعهذاعنالحربيللقارىء

.الشعوبمعق

لموافقتهاوالتقديرالشكربوافربغدادجامحةالىنتقدمالختاموز

البحث.هذاطبعنفقاتتحململ

التوفيق.نسألالقديرارملياللهومن

عليعبدالواحدفاضلالدكتوو

المساعدالسوءرياتاستاؤ

الآدابكلية-الآلارقسم
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لىاالثكل

الطوفانزلكلمةاللغولىا!لدلول.البحثنطاق:-"الاوليات،

والبابلبة.السوحة

الطومافىقصة،السومريةالملوكقائمة:الطرفانعنالرئيسةاداجع

ملحمةفيالطوفانقصة،"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصة،السومرية

مئ):الطوفانتصةابطال.المسماريةغيرالمراجعفيالطوفان،كلكامش

،لوسدراز)البثصر(من،)عشتار(افتو،ايا6،انديل،نو2(الآلة

بشتم.تنااو،سيسشاظا

الثانيالصل

الطولان.سبقتالتيالاحداثعنعامةمقدمة:-الطوفانه،قبل"ماثظ

الالهةتذمر.بهنهافيماوالمسؤولياتللاعمالالالهةوتقاسمامونخلق

ونورتهاايكيكيالالهةترد.الارضفيالعملوعنماءمثسقةمنايكيي

eليكونالانسانخلق.الالهمةامعبدمحاصرةوتفاصيلانليلالاله

خلقتفاصيل.الارضفيالعمكلهشقةتحملفيالالهةعنبديلا

السسومريةوالاساطير"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةفيالانسان

الالهةقرار.الارضفيوضبيبهمسخبهموازديادالبشرقكاو.والبابلية

عليهم.رالاوبئةالامراضانزالطريقعنالناسازدبادمنبالحد

اياالالهمساعدةبفضلالامرنهاياةفيالامراضشرمنالناصتخلص

تفاصيل.والقحطالجفافباحلالالبثصرمعاقبةعلىالالهة(.اسرارانكي)

الأمر.نهايةفيالالهةمخططوفشلذلكبسبببالناصحلما
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الثالثالضلى

بحدلمالبث!رلافنا+الطوفانباحداثالالهةقرار:-،الطوفانجاء"ثم

.الطوفانرجلالىالألهةتراريفئساياالاله.السابقةمخططاتهافشل

Iماهة:السفينةعنوافيةتفاصيل.الطولانمنللنباةسفينةببناءلاعر

مواصفاتها،السفينةاسم،والعمالالصناعمنبنائهافيساهممن،بنائا

اص!من؟عاثمةزثورةيشبهكانهلالسفينةشكل،واقسامهاابعادما

عنهالمائيةالساعةوبردالىالاشارة؟والحيواناتالبنصرمنالسفينةمل

ذلكعمحبماوتفاصبلالطوفانحلول.الوقتلضب!كوسيلةالبابليين

،مروعبشكلالميا.طضيان،المدمرةالاعاصيرهبرب:طبيعيةقضييرات!ن

لهوالالهةضييذ!ر.،الارضكليبتاحالدمار،السلىودافهيار

.لياووصبعايامسبعةبعدنهايتهالطوفانبلوغ.والدمارالطوفان

علىانليلوخاصةالاخرىعلىالالهةوانكيمثلعشتارالالهةبعضوثورةغضب

جبلعلفيهاومنالسفيدةاستقرار.الطوفاناحداثعللاسرار.

وبلضوج.الاخرىالمأئروليالمسماريةالمراجعفيالببلاسم.النباة

.القربانصلالالهةتبمع،للالهةالترابيقوتقديطالسفينةمنالطوفان

منالانسانانقاذ.علمكافأةالطوفانرجلالىيلامرنهايةليالخلودمنح

الاثرية؟والمدنالمواقعفيللطوفانثار2التنقيباتكشفتمل.الفناء

.استنتاجات،القديمةيةالاثرالمواقعفيالطرفانبخصوصأثارالسيرولينظرية

هلعق

الطوداز!حة:-،المسماريةالنصوصزالطؤفان.قصص

فيالطوفانقصة:"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصة.السومرية

!للكامنس.ملحمة

التوراةفيالطوفان

مصوراتjجداوله

المراجع

النهارص
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البعث!لنط"

بصورةالمسماريةالمراجعفيلطوفان؟I"موضوعالبحثهذايتناول

واقهكماالمختلفةوالاشوريةوالبابليةالسومريةالنصوصزاىرئيسية

وادىزالاثويةامتشفاتضوءفي"الطوة*ن،الىالاشارةالنهايةفييتضمن

الرافدين.

والبابليةالسومريةفيالطوفانلكلمةاللفوىالمدلول"

(abubu)والبابلية(a-ma-uru5)السرمريةالكلعةتعني

وقعانهالاقدمونتصورو.حادثوموالميا.وطنيانارتفاعاى"الطرفان،

واديعلىيقتصرلمألى(Cosmic)-لونياوكانالقدمفيمركلعصرز

.بامر.القديمالعالمشملوانمافق!الرافدين

a-)لكلمةاللفظيالمدلولتوسعالزمنوبمروا. ma!uru5)

بأخوأوبشكللهاعلاقةجانبيةمعانيمنهاواشتق(abubu)زمرادفتها

وشدتهرقعتهومصمةلهولهالطوفاناصبحوقد.الطوفانصفاتباصدى

+للمةصارتولذلك.المصورمرعلالبثصريةةrذافيمخيفاشبحا

وبالمثل.والضراوةأصوالبالدمارلمحنىمرادفةالاكديةفى(

وقو!ا،زمنفيدميدةحادثةالاقدميقءعتقداتفيكانالطوفانولان

فقرأفدحن.القدي!ةالحوادثلتاريخنقطةالبابلييقعندصارتالكلمةفان

الىتعودباخبار"جاءانه(.مق0027حدودفي)كلكامشالبطلعنمثلا

وامعنت5:قولهق.م()668-631بانيبالشور2وعن،الطوفانقبلما

.،الطوفانقبلامالىتعودحبرعل!لتابتهزالنالر

!للمةصارتللبثصريةدمارمنسببهوماالطوفانولهولواخيرا

(abubu)الاقدمونعليهاسبغاسطورى"عفريت،او"شيطان،علىتدل

-،؟-
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.)1،ضيفةجسديةو!سائميصفات

.الطوفانعنالرئيسيةالمسماريةالمصادر*

The)السومربةالملودقانمة-أ Sumerian king List)

التىالشهيرةالتاريعيةالونانقمئالسومريةAالملوطفمةسكبر

.فانالكلذكراورت

الازماناقدممنذينالراتوادىفيالملوداسما.القالمةوتتضمن

.ق.م()0302-.917بينىالفترةدحكمتئخوايئصلالةفايةوحتى

الزلت"عندماانهال!ايةفيا!مومريةابلوكتائ!ةمؤلف"كر

اريدوولي.اريدومدينةفياولاالملركيةكانتالس!اهمن،طوكية)ول

حكمالمكارثم.سثة)3(00288وحكمملكا(Alulim)لوليم2)هسبح(

(0006 )Alagar،،وصدوأ-السلالةهذ.ملوكعدديذكرفم.سنة

*شوروولموسانكل،الطولانملمةوالمدلولالةالمعانيعلى.مول)1(

(.A.C.D)ول"تعتbومط77ص*ول/القسمالاولالمجلد

بعدهط.

والانظتالمفاميممنكثيرااوجمتالألهةبانالقدماءالمراقيونمتق!21،

ي!نسانخمكاطهةأتمتانفبعد.بينهامنكانتاعلوكيةوهن

العغم!ار3عروالمطوالان!ةالمفاهيمتعليمهالفرودىمقاصبح

انماوالانعمةالمفاهيمهدهمنكلاانالاقدموناعتقدوقد.ا!تلفة

س!لما()كلمةالسومريةدعليهااطلقواالهـيةزوةوتنظمهاتوجدها

.الألهية""كنوامشبترجمتيعلالمغتصوناصطلحوالتي

ملولهال!اتئمةمؤلفخصصطالتيالارقامانلىشكمنليسثم

واشح.بشكلخياليةكانتالغصوعيوجهعلىالدلانقبلما

شائمةف!رةتعكسانماالكبرةالارقاممدهمثلانالنئولفلب

.A.%
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.سنة،TVA..حكماملكان5:فيقولحكمها

منالنحوهذاعلىالملوكيةافتقالبتتبعالملوكقاثمةمؤلفوبستر

ملكانفيهاحكمحيثبادتبيرامدينةفيذكر.الاخرىالمدنالىاريدومدينة

سنة0008Tواحدملكفيهاحكمالتيلاركمدينةثمسنة000801فترة

-:عنهايقولالتي!ثروباكمدينةبعدماومن

وحكمظكلا(utut-rabU)توتو-اوباراصبحضروباكوفي"

مؤلفيحصيثمومن.8سنة00038حكمواحدملك.سنة00028

الاجماليأحكمهمسنواتعددمعالملوكمنذ!لرهمسبقمنعددالقانمة

بعه.،سنة'TIN...حكمواملوكوثمانيةمدنخمس!لانت5:فيقول

-:التاليةالبملةمباشرةيذكرذلك

(البلاد)الطوفانا-لتسحانوبعد)البلاد(الطوفانا!لتسحئم"

.8كيئسمدينةفي)ثانية(الملو!ليةنزلت

اعارهاالتيالحوادثمنكانالطوفانان-للههذامنويتضح

سلالتهمصنفواانهمبحيثبارزةاهميةالرافدينوادىفيالاقدمونالمؤرخون

.بعد.حك!توسلالات(Antediluvion)الطوفانقبلالىسلالاتحكمت

-:السومريةاليولانضة-ب

الرافدينوأدىفيالحضارىالتراثاصولعنالمعووفةالحقائقمن

يتمغع"هزمان"لدي!!ممان*نسانانوعيالقديمة*مم!رعند

ناايفاالمستبعدفيومن.خارقةجسديةوصظتطويلبعمر

ثمانيةاسماءغيريخمكلماعلىحوزتهل!ي!نلماللىىالقائمةمؤلف

هنهـاكلحكمسنواتتطويلالىاضطرقدالطوفأنقبلمنهلوك2

تصورعاالتيالزمنيةالعقبةتفطيةليستطيعلنافىممرهالدلىبالشكل

"سلا-اول!وربينمرتوالتيسنة()000924جطواسعة

.الطو!نحموثوبين!مة
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حينفي،الاساسيةمقوماتهابتداعفيالأكبرالفضلللسومرييئ-لانهان

علالقديمالبابلالعصرمن)ابتداءالساميينمنبعدهمجاءمنفضليتجل

عنهت!خضوالتيوالاضافاتوالتنسيقالجمعدليةفيالخصرص(وجه

.)4(اصولهزقديملكنهشكلهفيجديدفتاجبالتالى

والاف!روا،متقداتالمؤلفاتمنغيرهامثل،السومريةالطوفانوقصة

الطرفانقصةالساميونمنهاستقىالذلىالمنبعكانت،الاخرىالسومرية

الطوفانقصةمنوصلنالقد.بعدفيمأتفاصيلهاعلىسنأتيالتي

مرةلاولونثصر.نفرمدينةفىاكتشفقدكانفقطواحدر-السومرية

ذاكاملايصللمبصددهنحنالذىوالرقيم.(\)90\4عامبوبلالاستاذ

،السومرىالرقيمهذاانمنالرغموعلى.فقطالاخيرثلثهالامنهيبقلم

منالاخيرالجزءفيالحالىشكلهفىدونقد،)6(الباحثينبحضنظرفي

!فاتلسخةاالا،.م(قي0016حدود)فيالقديمالبابلالعصر
ح!

(t)

(،.

)ث!

فىوالساميينالسومويينمنكلبغصوعىالتفاصيلمنمزيدصل

كتابدملاضاتناائظر،الرالدكأوادىدالعضارىالابهاعميدان

بعدها.اومToص،»تصل!وماساةم!ششار

7-70.Poebel,PBS, VOL IV/ I P

0llط!!VOL/V ,I Pls. Lmvl

ولدءواالنميهلىاعلعلقواممنالاساتلىةمنعللادلكبعدتلا.لم

كربوالدكتورالغصوميوجهعلمنهمن!كرلهسشفيفمةثراسة-

سيفيل:والدكتور

,Kramerة Sumerian Mythol "،،5 ( 8)4191 ff79.pp

33.07;rom The Tablets of Sumer)5691( PP

.TENA.44.42(Third edition)9691 P
.M.4244Civil, "The Sumerian Flood Stoy//, ATRAHASIS P

ثم.رلمالعاشيةلابالمشاربعثهد.ولحisافصر
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وانخاصةعلايدةبقرونيالتاريخهذامناقدمسومريتأليفمن

تتعلقدينية-ادبيهسومريةنصوصفيفحلاوردتقدالطوفانالىالاشارة

3591-5391)دكان-اشميبالملك lshmedagan.)قم.

فيتلاهممئتواثفيالسومريونتركهالذىالاثرتوضيحاجلومن

لتفاصيلملخصاعطاءمنلنالابد،بالطوفانالخاصةالمعتقداتمجال

الالتقا*اوجهتبيينذلكخلالمننستطيعلكيالسومريةالطرفانقصة

والمياللاحقةوالامماطيرالقصصمننظيراتهاوبينبينهماوالاختلاف

البحث.هذافيكبيراحيزالهاسيكون

ضاعفقدلذلكنتيجةوانهصشمالبحثموضوعالرقيمبانذكرنا

علىنقرأفانناثانيةالنصينتظموعندما.البدايةمنسطراوثلائونسبحة

يرجعانويريدالدمارمنالبثصريةانقاذيريداتمعنا.ماالاانخةحد

الاسنرأوباختصارالنصيتطرقذلكبعد.صكناهممواطنالىالناس

(افا**)نليلوا(ولولول)ألوالالهةسمانتلدالاتالى5(.-ث7

.كانكلفيوالماشيةالحيواناتتكاثروالى(Ninhursa")وننخرساك

منالملوكيةنزولعنب!هـماتقرأ51-57()الاسطرالنصفيفجوةتأتيثم

منهمكلليحكمالالهةبيقالسلطاتتوزيعوعنالارضالىالسماء

الخصوصبهذاللطوفانالسومريةالقصةوتذكر.ءعينةمدينةفى

7))نوديمدالالها؟، ) Nudimud)مدينةفينصب(ارددوEridu)

ء"سيكونوالديالسفلىالميا.الهنلا!ول()انكيالالهالقابمن)7(

قليل.بعهفىلكسنرىكماالطوطنلصةدكبير:ور

صا8
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A()نو-لكوالالهة (Nugig)بادتبيرافي(Badtibira)وبابلساك

("(9 ) Pabilsa)لاركفي(Larak)سبارفي(ى2ول)واتو

(Shuruppak)ثسوباكمدينةفي(Sول1d(0سود)والالهة

النصينتظمرعدما(001-!13الاسطر)اخرىفجوةتماتيثملحا

(mولanna)اناناوالالهة(Nintu)ننتوالا!!ةبكاءعنفنقرأثانية

ونقرأ*.شكدونمنالطوفاناحداثبسببدمارمنبهمحللماالبثصرعلى

عليهأقدمتماعلى)العمق(الهانكيرضاعدمعن)142-144(الاسطرافي

سنرى،كمارئيسيدورانكيللالهوسيكون.الخصوصبهذامةمجتهالالهة

انقاذفياليهالفضلدموداذبرمتهاالطوفانقصةفي،قليلبمدذلك

الب!ثموضوعالنصمن)145(سطروفي.محققكليدمارمن!البشرية

فيالنسخةالطوفانقصةبطل(Ziusudra)يوسدارزذكرموةولاوليأتي

الطوفانقصصفياخرىاسماءتحتيناظرهمالهالذى،السومرية

فيذكرهيهمناوالذلى.رمدفيماتفصيلاذكرهاعفسنأتيوالتيالبابلية

لماسمهبانعلما،"ملك،بكونهيوصفزيوسدراانالحاضرالوقت

الرقتفي.ئرفلااخرلىجهةومن.)11(السومريةالملوكقائمةفييذكر

هرمعروفهولماخلافا"زيوسدرا،فيهاهـحكمكانالتيالمدينةالحاضر

+للكامد،ملحمةفيالطوفانقصةبطل(Utnapishtim)اوتنابشتمنظير.

السومر!النصمنويظهر.)نارة(ضروباكمدينةفيميشكانالذى

أءاصوءسمعمندماجدارجوارالىيقفكانزيوسدراانالطوفانلضمة

.)عشار(انان1الالهةالقاتيمن81(

سنبدلاالا--3هدالراءةءإ!()4ضاتا،ولالدكتورتهلميقانظر)9(

(Hendursag)يه!.رقمالحماولصيةدالمدكوربحثهمن017عىلي

.)ث!روباك(فارةمدينةادتعبدكانتالهة109(

()99.43.Jacobsen,The Sumerian King List, .P ,76 n
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تركلصالىفاستمعاليكاتحدثاناريدالجدار"ايها:ويقولجممس

عىلسيقضيوانهأتالطوفانبانيخبر.ثم،....وصاياىالىواصغ

وانلابدوالتى02(161-.)الاسطرالنصفيفجوةتأتيذلكبعد.البثصر

منبالبثصرلحقاومدمارمنالبلادفيحدثعماوافيةتفاصيلتضمنت

المتكلمالالهنصيحةايضاتضمنتانهاالمحتملومنالطوفانبسببهلاك

سفينةبصنعالاخيريثصرعبانزيوسدراالى(العمقمياهالهانكي)وهو

بعدنقرألانناذلك.البابليةالطوفانقصةفيجاءماغرارعلواهلهتنقذ.

قهالطوفانبانالسومريةالنسخةمن102(السطرمن)اىمبايثرةالفجوة

زيوسدراخلالهاكانلياوالاسمعةاستروانهالارضاكتسح

-:الهائجةالامواجوسلىسفينتهمفيقابحينممهومن

6لاالملمرةوالعوامفالرياحكلوجاءت

،!العواصمالزوابعواكتست

لياليوسبعايامسبعةدالبلادالزوابعاكتسحتانوبعد

الطليةالمياهلوالمدمرةالرياحهعالسفينةوتارجحت

،والسماءالارضمنيرة،الشمسبزغت

الواسعةالسفينةدمموةزيوسمرالفتح

الشم!الهامامنريوسمراالملكوركع

لاممنام1والثيرانمنكبيراعدداالملكفعرلم

نقرأثانيةينتظموعندما222-.25()الأسطرالنصينخربممذابحد

اللذينرفعا."وانليلنوا2الالهين.الىالصلواتكدمكانزيوسدراا!لكان

:"الالهةمثلالازليةالحياةالى

وانليل،أنواأ!مزيوسلراوركع

الألهةمثلالعياةمنعاهالللىينا

إ
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اطهةمثلالازليةالعياةال!رلعاهالللىين

،زيوسطرالملكاسكناوأنلىار

المعار)؟(منالانسانبلىرةاتلىلىاللى

(Dilmun)ثدنفى،الثصردفى،البعرعلبلدلى

انتاذ.مقابل.كوفيتدزيرسدازالملكانالمقطععذامنويكضح

بةلل!فاصبحازليةحياةالنهايةلأالالهةعنحتهبانالفناهمنالبشريةنسل

الواقعةدلمونمدينةدمسكنهجعلتوانها،الالهةمثلالخلودبصفةيتصتع

البحرين.بجزراليومتشخيصهاعل.الباحثيناغلبيةيتفقوالتيالبحرعل

النسخةفيالطوفانقصةلتفاصيلالموجزالعرضعذامنيظهر

ضلقآولهااساسيةقضاياثلاثرئيسيةبصررةتتناولانهاالسومرية

وثافيها(المدنوفشوهوالنباتاتالحيواناتخلقمنذلكتبعوما)الانسان

مثا&انوثالثهاكلياالبثصرعلالقضاءبهاريدالذىالطوفانحدوث

هلىهان.بالخلودذلكمقابليكافأوانهللنجاةسفينةببناءيقوممنقذا

نالطوىقصةصلهتدورالذىالاساسالمحورالاخرىهيستكونالنقارو

والأشورية.البابليةالمراجعز

-:البابليةالطوفانقصة-ص

مباشرةبصورةالسومريةالطوفانبقمنةالبابليونالكمتابتأثر

فعلوا!لصا،اليهااضافواومنهمالعريضةوخطوطهاموضوعهافاخذوا

وأفاقبرالب،السومرىالاصلذاتالادبيةالتأليفلمعظمبالنسبةذلك

-24-
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قديميشكلهفيجيدادبينتاجظهورعناسفرمماجديدةوشخصيات

اصوله.

قص!،مناجزاءعلىتحتوىالتيالطيقرقممن4ببأسلاعددو/صلنالم

ايضاتسميتهاجملى.ر؟تافىالمختصوناصطلح100البابليةالطوفان

..."...!نسمة(Atrahasis)اتراخاصيسلضة

.-..ص!

واقدم.لاحقموضعقيشضيلاذكز؟علىتنسطوالذىملحمهثفي

البابليالملكزمن.".اقدالقدالباالعصرالىيعودالرقمهذ.

1626)أ!صدوقا - 1646 Amisaduqaجاءاغلبهاانكما،(.مق

ا!مصرالىيعودانالبابليبماالقصبمامذهمننصانومناك09سبارمدينةمن

فيعليهعثرقتمنييما.كافيواحد)انبالذكروجدير.الوسيطالبابلى

القصةمنزقيماكلثمشرتعةiعن--لايقلماوهناك.(شرةرأس)اوغاريت

بانيبارأشورككتةؤوجدقهانهاحيثالحديثالاشورىالعصبالتعود

!-*.نينوىمدينةز

احسنهاوانعشمهبماوصلتناالرقمهذ.معظمانبالملاحظةوجدير

كو!اياا!سهناسخبخط-لتبتالقديمالبابليالعصرالىتودثلاثةضظا

(Ku- Aya)صدوقا.أميالملكزمنفي

بخ!ومؤرخةمذيلةجاءتانهاالرةمهذهبخصوصيذكرمااممومن

-لتبانهالاولالرقمعلالتذييلفي-لو-ايا)13(الناسخيقول.الناسخ

elluت!راانامعا!هي.اساسيانلتانKUللعلاهية(11

llitأنداكالاسمويكون"طاهرا،نقيبمعني Aya"!النقيةاح

ففىء"تئلىالاسمفراءةفتكون)فضة(،«Kaspuتقرأاناو"ايا

الاولالمراءةباستبميادهالراىلمبرتالاستارنشاطرلاونعناياله

-25-
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)صنهالتى)14(السنةفي)13(نيسانضهرمنوالحشرينالحادىاليوميى

Kubabaالملكةاسمترجماذ!لأوردتقدالصيفةعلى.لانوذلك

انجظرةبابا""النقية،ةهـ،-"حطالاكمديةالىالئصس!وعىاحلىد

196.Jacobsen,The Sumerian King List, 401.P n

ع!لىااسمقراءةتكونانايفساالمسب،م!دفيشول!ن

-Kasapبشكلالناسخ Ayaالس!ومرلىالاس!مضسوءد

Falkenstein,SG1111-!!ا 5.P ) Ku- Ningirsu)

مضمسافمنيتكونالاسمبانالشكتقبللأبصورةيثبت"للىى

هنوليس(ايافضةغرارهوعملى)ننكرسو""فضةاليهومفاف

.1(نن!رسوالنتى"وخبرمبتهأ

اثنيوتشمل(Nisanuأنيسانشهرفيعادةالبابليةالمسئةتبدأ)13(

.اذاراخرهام!را3عشر

بموجبهايؤرخونثابتةزمنيةنقطةالرافدينوادىسكانيتغلىلم)14(

السبدميلادمنالمثالسبيلعلىنتغلىفعناذلناخلالاالعوادث

فب.احوادثالتاريخنمطة)ص(معمدالرسولهجرةومق"لمسيح

.نقومالمعليللتقويمطريقةاتبعواالبابليينهـمدهمومنالسومريينان

.!!هيرةمعيئةبعمادثةالملكحيسنواتمنسئةكلتسميةعلى

بالمصطلححالي!اتعرفالتي)العوادثم!طهاسمساءوكانت

(date formula)لاستعمالهاالتا،مةالمدنوحكامامراءعفتعمم

كلفانالاساساAهوعلى.اهقودواوالوثانقالمكاتباتتاريخفى

اثعالسبيلءلىصدوؤاآميهنا)وليكنالملكحكمسنواتمنسنة

منويتبين.شهيرةمعينةبعادثةسميتقد(.مق1646-6369

التيالسنة"انالبابليالملك1بهلىالخاصةالسنواتاسماءثراسة

عشعرةالثانيةالسئةتمثل(،لنفسهتمثالأصدوقاأميفيهاعئع

حمودداعلاهفىالملىكورحكمهتاريخبصجبتقعوالتيحكمهمن

l lWA:A % "klrt13اليومليكو-اياالناسخنتهي J3WIمئلعشرين

البابليةالطوف!انقمسةمنالرقيماستنساخمنثيسانشهر

لسببابتداقدكو-اياالناسخباننذكران.وينبفي)،اتراخاسشى"

الرقيمقبلالطوطنقصةمنالثائيالرقيماستنساخدلاخراو

يلناس!خاليهيشيرلىاللىصدوقا"آهي"حصنانشاءلانذلكالاول

.!هق16سغ!رةالعاديةالسنةلييقعانهاالثانيالرقيمتلىييلل

حكمه.سنواتقوائمبموجبالملكحكممن

انظر:
.190.Reallexikonder Assyriologie, sub. Datenlisten, p

-26-
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صمر.علىجديايححلوهو)يشله(لنفسهتمثالاصدوقااميالملكفيها(

)؟(ةمنتصرا......تمثالهوان

شهرمنوالعثصرينالثامناليومزاستنسخفقدالثانىالرقيمافا

صدوقافي2)حصن(دورصدوقامي2الملكفيهاانشأالتيالسنةفيشبارر

ت-انتهىبانهالثالثالرقيمعنالناسخويقول.سبارقناةفوهةعند

صنع)التيالسنةفيايارشهرمنوالعثصرينالثامناليومفياستنساخه

لنفسه.تمثالاصدوقامى2الملك(فيها

انتهىقدكو-ابايكون)15(التاريخيةالحوادثقرانمالىواستنادا

NITسنةحدودفيالاولالرقيم!لتابةمن Iالميلادقبل.

وانماالثلاثةلدرقمكتابتهتا!يخبةكركو-اياالناسخيكتفولم

%-%4التواليعلىكانتوالتي)منهارةيمكلاسطرعد،اصى ، I'm،

علىسطرا1245بلغالذيالثلاثةالرقمأسطرمجموعواعطى(سطرا.!3

التالية:بالعبارةالاولالرقيمذيلفانهواخيرا.قولهصد

بخط،943اسطر.عددالبثصر)16(مثلالالهة!لانتعندماالاولالرقيم

السابقة.العاشيةاندد)15(

الشعريةمؤلظتهمتسميةعملىوالبابليوةتالسومريونلأدباءاعتا،)16(

فاتدالسببولهدا.منهاكلمنألاولالسطراوبالبيت!النثرية

الالهةكاشاعندط"البحثموضوعةالبابليةلانالكلقصةسميت

سبيصعلىسمواكما.السصبهدال!لاتبدالان!"البثصرمثل

لانهعط،العلفىكان"عندما-البابليةالغليقة.قصةايضااثيال

بكلانحقوائمالقمطءالعراقيوننظمفقدولدلث.البيتبهداتبدا

الصرسبمثابةواستضمو!والشريةوالنثريةالادبيةاثعديف

.الموضوعهداعنالتظصيلمنمزيدحول.امتباتفى

I:فطر

,Krame)5691ا History Begins At Sumer (Thames and Hudson

،(،PP. ;692-092 "New Literary Catalogue From ur

176.916،(1.ppهو)1LvعRevue 'd y 54* i
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.)17(النساخصغير،-لو-ايا

فانناالبمحثموضوعة"اتراخاسيس،الطوفانقصةتفاصيلاما

بان!هنانذكرانويكفيالبحثهذامنلاحقموضعفيذكرماعلىسنأتي

-:رئيسيةامورثلاثةتتناول

)2(تطثر.العكلش!قةتحملفيالالهةمحلليحلالانسانخلق)1(

لانقاضعليهموالقحطالوباءبانزالانليلوقرارضجيجهموازديادالناس

لابادتهم.الطرفاناحداثثم)3(.عددهم

-:كلكامشملعمةدالموفانلصةج-

يتناوا!كلكامشملحمةمنعت!رالحادىالرقيمانالمعروفمن

وتد؟ر.البشريةلافناهاحداثهعلالالهةاجممتالذىالطوفانموضوع

التيالمدينةشروباكفيكلكامشملحمةمنالرقيمهذازالقصةصاثث

-dubالسومرىالتعبيريعنى)17( sar- turكلالصثير،"الناسخحرليا

-dubع!س sar- mahصفيركلمةالواضحانومن.الكبير""الناسخ

69المجلدالاشورىالقاهوسانظر33"ألادا!دية)ومرادلتها

وليس،عناالغدوهي،العرفةليالمرتبةد!ااريدلد839(ص

مهاراقهمبعسبمراتبعلكانواالنساخانمررلى41فمن.العمر

كبر-السابقينالصنفينالى!ةAIبالهناو.و،لاصتنساخالغ!د

-3galالنسطخ dub-sa(احديةدrab tupshari)

المساعه.الناسخ(shamalluالاكديةلياshman-laوكدلك

الدىناب!وسرختر-اصرالناسخrندالاخيرالصنفءا!الامثلةوهن

ي!"الصيترازكةالهزليةالقمىصةمننسضةيدهبغ!حفط

لمكاهةIوال!نرلادب"منهقالتنالمالناسخعداتدديلانظر"نفرمن

.09ه!.7ص،NOW-))T'%سومر،،والبابلييزالسومريينعند
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http://al-maktabeh.com



مد.وبطل.فانالطبحدوثقبلحا-لمة)18(سلالةاخرفيهاقامت

دماليثكلكامشقصدهالذى(Utnapishtiول)اوتنابشتمموالقصة

.ا!بدىخلود.سعن

كلكامشوبينبينهدارالذيالحوارخلالمناوتنابشتمروىوقد

النقابلهكشفاياالالهانو-ليفثروباكمدينةفييعيشكانانه

ذ-لرعلىذلكدمداوتنابشتميأتيئم.الطوفانباحداثالالهةقرارعن

وطيوروحيواناتبشرمنمحهومنحملتهالتيالنجاةلسفينةبنائهتفاصيا!

نهايةفيالخلودوهبتهالالهةانوكيفالهائلالطوفانخلالومؤن

.اطاف

.نحتويلاانهاكلكامشملحمةفيجاءتكماالطوفانقصةلىوالملاحظ*

"اتراخاسيس.البابليةالطوفانقصةفيجاءتالتيالأخرىالتفاصيلعلى

ومن.الارضفيوالقحطالوباءوبانزالالانسانبخلقتتملقوالتي

ملحىتمنعثصرالحادىالرقيمفيجاثكماالطوفانقصةانالواضح

اتراخاسيس،"البابليةالطوفانقصةعلىرئيسيةبصورةتعتمدكلكامش

للقصةالعامالهيكلفيسواء،الاولىالفقرةفياولياتهاكرذعلىجئناوالتي

التعابير.بعضقشابهفيوحتىمضمونهاؤام

-:المسماريةفيرالمراجعدالطولان-ص

غيربالمصادرنسميهاانيمكنالطوفانعناخرىمصادرهناك

خرينالمتالمؤرخينبحضكتبهوماالمقدسةالكتبتئسلوالتيالمسمارية

كالأ(ar-Tutلا)توتو-اوبارهوواحدملكالسلالةط.فى!ء،8%)

الملوكمنفب.مثلالسومريينالملوكلانمةلهضصتالدى

سنة.00288بلغتعياليةحيسنوات*وائل

-9T.
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يعنوالبحثهذاكانوث.وغيره)91(ا"erossus)ب!!وسيسمما!

لاصصوففاننالذلكفمئلىالمسطرلةالمراجعفيالطوفانبموضوخاساصط

هذ.فيالمذكورةالمراجعفيفانالصاإع!توردماومناقشةذكرالىشعمرق

(6-9الاصحاحات.التكوير)الت!راةالىعابرةرةLاثباستثنا؟ائماقرة

العبرانييقمحتقدأتفيالرافدينوادىتراثتركهالذلىالاثرمقدارلاظهار

.بالطوفانالخاصة

الطوفانفصةابطال*

منعددوالبابليةالسومريةبنسختيهاالطوفانذصةفييبرز

دورلهمكانممئ،مناالضمبيرهذامثلاستعمالاصحان،"الشخصيا!،

البئ!ر.مناوالالهةمناما،نوعينعلىوهؤلاء.القصةاحداثزفملا

انرالالهبذكرنبدأانالاوفقمنفانهبالالهةالامرقيعلقماوبقدر

لمانهمنالرغمع!ىالبابلية-السومريةالالهةمجلسرئيس(لما!ل!)

ذلك.سنرىكماالطوفانقصةفيالبطل-الالهالواقعفييكن

منمبكرعصرفي،لهاقيمحيثالوركاءمدينةفييحبدالالهمذاكان

نسبة)،الابيض"المعبدبالاثارييقبيناليوميعرفمعبدا!ضارةفجر

مصضبةعلىقائمةبقاياهإتزاماوالذى(جدرانهعإثالابيضالجصطلاءالى

الاهـ،هذاوكان.قدماخمسيقع!!يربوماالىترتفع)زقورة(الطينىمن

الا-لدية(فيولولولوالسومريةفي(n)اسمهانوالحقيقة.السماءفي

اثمثونيالاسكنلرعاصر،بابلمدينةفيمردوخالاله"هبدفيكاهن)99،

261-3".11الاولانطوخسالملكالىكتطباوالف Antirhus

ك!ير.البابلىالطوفانعنمعلوماتضمنهبابلتاريرخعن(.مق

بعفيكتبدهق!بساتسوىمنهيبقولمضاعقدالكتابهلىااق

اللاضين.الاممريقالمؤلففى

-،.-
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الوحي!.الالهفانهالالوهيةوهصدرالسماءالهوباعتباره.السماءيعني

كلاسماءقبلعادةتكتبالتيالدالةالح!؟مةمناسمهثستثنىالذى

انوالالهثحتلهاكانالتيالرفبمةالمنزلةهذهانويبدو.الاخرىالألهة

القضاياوعنالاوهةعنب!جدامنأىفيجعلتهقد،الالهة"ملكباعتباره

جهةومن.رمزىرئيسمجردالزمنبمرورفاصبحمج!ممههافيالحاسمة

الحبالهةأكتسبتهاالتيالواسعةوالشهرةالمرموقةالمكانةفاناحركلط

دؤا!وركاءمدينةفيايضاالكائناى-اناء*جدهافي)عشتار(اناناوالجنس

ماوبقدر.المدينةهذهفيانوالالهمركزاضعاففيضكدونمناسهم

المتضامنينمنكانفانهالطوفانقصةاحداثفيانوالالهبدورالامريتعاق

الكبرىالمدمرةالكوارثانزالءإ!صحمتالتيالاخرىالالهةبقيةء

كلفييجمههاكانفانهللالهةرئيساوبصفتهوالطوفانوالقحطكالوباء

.المسؤولياتوتوزيعالخططووضعالرأىلتبادلمرة

فجدفانناالالهةلمجموعةرئيساباعتبارهانوالالهمنانتقلناماواذا

الذىاصفالرالهبانلهليتممثل!لانايطوفانقصةفيالاساسيالدوران

.الى-كورالمشهورمعبدهوفين!رمدينةفيعباد.نهمركزكان

منفالانتقامشمديدعنيفالهبانهالقدماءالهرانهبرنتعسورهرقد

منيعزافاليه.ذلكءلىالامثلةمنعددامريةا)-والماثرصظتوقد

احثلتدنيسانتقاماالاكديةالامبراطوريةتدمير،بالطبعالنظريةالوجهة

مدينةفيالالههذا?جد(.مق3255-1932صهن-نرام)ءلموكما

!املوكهاخرزمنفيالتالثةاورسلالةاسقاروايضايهزاواليه،نفر)03(

س!ومرىلطئيفموفوعاانليلالالهيدعفاكدهديئةتدميركان)03(

(،اع-ا-مدلهنة"ا-تسميتهءا-اكلاصنالمختصاصطاعط!ويل

(The Curse of Agadeالنصلهداترجمةالأنالقارىء(ويجد

6918()3فيكريرمرالأستاذبقلمالسومرى rd Edition؟ANET, T

-،\-
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المار.فوجحافلضدهاارسلعندما(.مق6002-9202سن-ابي)

الطوفانقصةفيهناانليلالالهويبرز،الميلاميين)31(j)الاموريين(

شيلفيالاخرىبعدالخطةيضعانفكمالانهالبث!ريةع!الساخطبدور

الطرداذقصةتفاصيلاستعراضخلالمنوسنرى.الناصوافناءاهلاك

البث!رلة.بافناءقراراتخاذعلالاخرىالالهةصرضتدالالهمذااتكيف

ضجيبيمانبحيثحدالىتكاثرواقدالناصانذلكفيانليلحبةانتوك

ذلكوبسبب.للنوماوللراحةطممايبددمدلموأنهمضبحهيقضاصبع

وهكذا.اعدادهممنلينقصالناصعلالوباءبانزالالالهةاقنعفانه

الحكمةبالهمستفيثيقاصواتهمفتتعالىبالناصوالاوبئةالامرا+ء!تفتك

ويصر.انليلالالهمخططبذلكويفشلنجدتهمالىيهبالذىانكي

ولكن.المرةهذهفيالقحطعليهمفينزلالناصمنالانتقامعلىانليل

نانرةتئورذلكوازاء.الاولىالمرةليفمل-سانبدتهمالىيسرعانكي

الذفىالنعوعلالبشريةلافناءالطوفاناحداثع!العزمفيعقدانليل

علانهالموضعهذأفينذكوانويكفي.بعدفيماتفاصيلهعلىسناتى

فأنالبثصرلافناءانليلابتدعهاالتيالاجراءاتووحشيةشدةمنمالرت

الارضعيالحياةونثصرلبعثكافياكانالسفينةظهرعلىمنهمبقيمن

ببسامةالذفبالمطافخاتمةفيالالهةويشعر.الطوفانانتهاءبعدجديدمن

رفمهمالذىانليلالالىعلىباللرمفتلقىالانسانيةبحقاقترفتهالذى

(1f)التيالسلالةهلى.اسقا!الىادتواالتصاديةسياشةعواملهئاد

التاريخ.دسومريةسلالةاخرتعتبر

-:القواليعلىانظرالتفاسيلمنمزيدحول

;59-79.Falkenstein,"Ibbisin-: shbierra"/, ZA NF XV )9491(، pp

47-36;.Jacobsen," The Reign of lbbisin" JCS711)5391(، pp

6)5391(اpp.حي.51 en5فىEdzard, Die zweite zwischenzeit Babyl

-،2-
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منالموضحهةافيانليلالالهويتلقى.الطوفأناحداثالىوتهور.بطيئ!ه

ميمنهيطلبالذىاياالحكمةالهمنانتقريععباراثاقسىالطوفانقصة

سفينةنجنىالذىذلكالانسمانبهيجازىبحكلصالحذفبهعنيكفرانالنهاية

فيعتليالسفينةانليلالاله.وينصاعالزوالمنالانساننسلوانقذالنباة

.الخلودويمنحهمباركاناصيتهيمسحتمالطوفانرجلبيدويأخذ

(!Ea)يافاناالطووبناءفياحداثبارزادورالحبتالتيالمهمةومنالالهة

السومريوقسماهاالتيالسفلىالمياهأي،الممق"مياهوالهالحكمةاله

منماتركواخلالمنالاقدمونتصور.وقد.(8"ولول)ابسووالبابليون

ولاله.لسائلهالعونيدولتقديمالخيرلفحلمحبالهبانهواساطيرقصص

ورطتهـطمنلانقاذهاسواءحدع!وللبث!رللالهةملاذاكانفقدالحكمةاله

لانهالالهلهذاالطوفانقصةبموجبمدينةالبث!ريةانثم.الازماتعند

،عند-انليلالالهخطدلافشالوا،لوسيلةبالحيلهمرة!للفييأتيكان

الىالالهةقرارعنكشفالذىوهو.والقحطالوبا،الناسعلانزل

ويأخذالفلكيصنعاقوامر.الناصبينمناختار.الذى،الطوفان"رجل

وذويه.املهممه

فانهمحققدمارمنالبئ!ريةنسلانقذقدانكيالالهكانواذا

الخالقالالهبدورالبابليةالخليقةثصةوفيالطوفانقصةفييشضى

البابليةالطوفانقصسهمنالاولالرقيمفينقرأفنحن.للانسان

اصوأتانالبابليةالخليقةقصةمنالسابعالرقيموفي"اتراخاسيس،

والعملالمناءشمقةالالهةعنيحملبديلبخلقمطالبةتعالتقدالالهة

لوصكوانهالامرلتدبيرانكيبالالهلاذتالالهةوان،الارضاعماراجلمن

الالهة.احدولحمبدمالممزوجالطينمنالانسانخلقالىودمائهبحكحته

سيهة"(دلاولأ*)نهرالالهةالىالانسانخلقعنالحديثيقودنا

يه!
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ن!فاذا.ايضاالانسانخلقمسألةفييارزدورلهاكانالتي8النسل

ميننترالالهةفاناياالحكمةالهالىيرجعالخلقطريقةتصورفيالفضلأ

عنيالتيالمسانلابرزمنواحدةتعتبرالتيالخلقعمليةبانجازقامتالتيا

"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقص!ةفينقرأفنحن.ا!قدمونالمفكرونإبها

عنهميحملانسانالهمتخلقانيسألونهاننتوالىجاؤاالالهةانإكيف

الالهه"بسيدةولقبوهاواجلالاخضوعاقدميهاقبلواواكمالحملسشقة

الاتهبدمالممزوجالطيناخذتفنتوالالهةانكيفايضانقرأ!لما.،نجسيط

منهاخلقتالتيقطعةعشرةأربعمنهاقتطمتثمومنفيه)33(بصقت

.الاناثمنوسبحاالذ-لورمنسبحة-للماتهاسحرة-

التيالالهةمئعددذكريرد،وننتوواياوانليلانوالىوبالاضافة

دا*(ثسكو.)دا"9الالهمثلاهنهانذكرثانويةتعتبرانيمكن8"بادوارقامت

م!(unnaki)ناكيانوالالهةمبموعةوكذلكومساعد.انليلالالهوزير

ذكرعىيردفاصيانا.نزرةمعلوماتالاالحقيقةفيعنهمنعرفلاالذين

نظراتهمصربواالذينهموهؤلاء"السفليالعالمفيسبعةقضاةبصفة

الىفأطلوهاالسفليالعالمالىنزولهاعند)عشتار(اناناالالهةالىالقاتلة

فسممردوخالالهانالبابليةالخليقةقصةفيونقرأ.مامدة)33(جثة

،-تتكونمنها!للوكانتامونخلق/اتمانبعدمجموعتيناليانوناكي

لى!ضخفيةدوىبوجودعدايومناحتيسانداعتقادهناكزورما)23(

أع!ر.انسانلىالترىتلكتؤلرانبالامكانوانه*نسانبص!ق

فىلي!الرا!بادءطريقته"ي!يانهمعينلرويشمننسمعلمثلا

الضوعلاودبالبمقالمريفييشروانه!مهدالبمقطريق

المنروجالطينعلىالنسلالهةبصقمنالفرفى!انوللىلك.ا!مب

Wلواهافى!يوةليهتبعثانمهولعمبم UJUJIروع!.

!n.،+ول !، !nt to the Nether Worldء("er!ك

،4-
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السفال!)34(ا!حالمفيومجموعةالسما،فيمجموعةجهروانهالهثلثماثة

"اتراخاسيسم-البابليةالطوفانقصةفيهنافيكرونفانيحالايةوعل

عليىاطلق)اخرىالهةجعلواوانهمامظامأالالهةمنسبمةكانوابانهـم

وفلاحتهأ.الى!رضلاعمارا!كملبمشقةتنو،!أ!ا"ااي!جكياسمالأقدمون

الطولىازقصصفيالبارزةوغيرمنهاالباررةلألهـعةاسىاتددتواذا

انساوسولىالقصصهذهمنقصةكلفييشخصلافانهإرافديرتاوادىفي

مرالالهيالامريتلقىوهو؟لانسارهذانواجهالحالات-للفيوانناواحد

الفادفىيمكنماوانقاذالسفينةبناءفيالايصراعبوجوب(4!)اياالحكمةاله

النهاهـ،فيويجازلىالالهيةالاوامربتنفيذملىبالةيقوموافهالناصمن

.الخلودعلىبالحصول

اخرع!الىقصةمنالانبصددهنحنالذلىالازسانهذااسمويختلفلم

-:التالىالترتيبحسب

!لأ،.
ريو!سدواالطوفانقصةبطليسمىالسومريةافنسخةفي-1

((35 ) Ziusudra)الصيفتبنفسببروسيسالبابلىالمؤرخذكرهوقد

00064قدرماخياليةحكمفترةلهوخصص(،Xisouthros)تقريبا

صراحةتلقبهالسومريةالطرفانقصةاناليهالاشارةتجدرومما.سنة

النسخةفي)36(اسمهذكرعدمالتساوليثيرمماولكن.الملكبلقب

ANET(Third.691،)9.كل54. ed

)24(

,Heidelث!3)،.470. The Babylonian Genesis (Phoenix Boo

و"العياة"بمعنى2زسومريةمقاطعثلاثةمنالاسميتكون)25(

دمنياسمهانلالارجحولدلك.(،اطالاو"طالSول4و"يوم،(لأ

:انظر.ءلمودهعنبالطبعكنايةطويلةطةالعمجعلالدي

Poebel,PBS/،481.".،آ IV

--35
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4كهـكا!*()السومريةالملوكقائمةمنالرثيسية
المتومعمنكانحيث

قبلحكمواالذينالملوكاخر(Ubar-Tutuتوتو)-اوباربعداسمهيأتيان

W-62)الملوكقائمةمنأخرىنسخةفانحالايةوع!.الطوفان B)

"زيوسدراانع!وتنص00036مقدارهاحكمفترةسدرالزيوتخصص

36ك!)ضروياك،ابن ( ) Ziusudra The son of Shuruppa)

بيروسيسيذكرهالذىتوتو-اوبارابنبانهيذكرهذاشروباكبانعلما

.(Otiartes)اوتيارتسبشكل

التعبيرفي"ابن"كلمةانجداقريبةفترةالىالسائدأالاعتقادوكان

وانماوابيهابنبيننسبعلاقةعلىهناتدللاضروباك،ابنزيوسدرا5

،شروباكمدينةأمالى"مىنtزيوسدراانالىالاشارةبهايراد

(The man of Shuruppak)احداثفيهاتدورالتيالمدينةوهي

Archaic)القديمةالسؤمريةالنصوصاحدانغير.الطوفانقصة

رجلاصراحةيذكر66!1عامفينثصرتالتى(.مق0025حدودفي

.)37(ولدهالىالمرعظةيسدىوموزيوسدراباسم

ءمروفاكانادبىلنصالتاريخيةالقيمةيعززهذاالاخيرالنصان

الملوكقائمةتدوينزمنالىتاريخهوي!ودالزمنمنفتر،طويلةمنذ

ربلى!عنايضافيهنقرأحيث.م(ق0018حدود)فيتقريباالسومرية

الاستاذملاحظاتذلكحولان!)26(

.23,43.Jacobsen,The Sumerian King List, .p 76-75 n

بارهلاهصسيكتبانهحيثمعروفةفيالابناسمقراءةزالىها)37(

(UR2 -Ash)

Civil:؟انظر and Biggs, Notes sur des Textes Sumeriens

,691Archaiques(،)6."5-أ RA LX

-6يم-
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-:ابنهالىالموعظةيقدموهوشروباكاسمه

ابنهال!الموعهايقدمشروبادكان"

توتو-اوبارابنشرو؟ككان

ثه....زيوسدراابنهالىالموعظةيقلم

ر!السومريةالطوفانقصةبطلزيوسدراانالىيشيرهذا-لل

الاسم!انشروباكاسطلشخصابناالسوخريةالرواياتاحدىبمرجب

الاناطلالهاالمعروفةالمدينةعلالدلالةمنامنهيقصدلا)شروباك(الاخير

.)!ثروباك(""فارةبمدينة

بينمايئروباكذكركليايغفلأخررقيماهناكفاناخرىجهةومن

وبالاضات.)38(الملكلهذاابناباعتبار.،A-1-JYاوبابعدزيوسدرايذ!لز

زيوسدرا)اوتنابشتممنايضاجعلتقدالبابليةالمأثرفانذلكالى

تتفقاؤالاخيرتيقالروايتيقماتيقان0توتو)93(-لاوبارابنا(السومرى

الطوفانبطلكونتستلزموالتيالطوفانقصةفيالاحداثمجرىمعكليا

تتفقانهاكما.مباشرةالطوفانقبلالحكمتسلمملكخر2زيوسدرا

الخليفة)زيوسدرا(Xisouthrosجعلالذىبيروسسروايةمع

ملوكسلسلةفيمللثواخر(توتو-)اوبار(فهartes)للملكالباشر

.الطوفانقبلها

بخصمنهانسخقاليناوصلتالتيالبابليةالطوفانقصةفي-12أ

()38.34.acob" , Op. Cit,. .p ,76 n/ل

كلكامنرملعمةءصنالتاسعالرقيممنالسادسالسطرانظر)93(

(88.ANET,p)
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القصةبطليسمىقليلقبلذكرهعلىجئناالذلىايا--لوالناسخ

03ااقراخاسيس ( ) Atrahasis)الحكمةفيالواسعث!بمعنى،.

لصفاتمطابقةتكونانمنهايقصدانما!لتسميةهذ.مثلانيخفىولا

فهو:لمايضا(السومريةأوحتىالبابليةالقصةفيوردت-لماالطوفانبطل

بتربمغزاهوادركاياالحكمةالهوحيالىاستحتقيارجلابكونهيوصف

الجهيرومن.النجاةسفينةوبنىالالهاوامرثفذوانهالطوفانحلول

لاوتنابشتمنعتبمثابةايضااستخدمقد"اتراخاسيس،اللفظانبالذكر

الفقرةفيذكرهعلسنأتيرالذىكلكامشملحمةفيالطرفانقصةبطل

التالية.

فياوتنابئشماوالبابليةالقصةفياتراخاسيسانالواضحومن!!

نفترفىانولنا.السومرىلزيوسداربديلمجردعنعبارة!للكامئسملحمة

زيوسدرالهرارعرملكاالاخرهو-لاناتراخاسيسانالاساصهذاعل

والذىسنة00036حكمانهالمسماريةالقوائماحدىفيعنهوردالذى)

I..بيروسيسالمؤرخلهخصص I A)31()سنة.

البابلبةالطوفانقصبةفيهناكفليساتراخاسيسالىبالنسبةاما

رالد"،!محعيربمعنىكا!8هقطعينمنالبابلىالاسممدايت!ون)03(

العسص"بمعنيhasisو(زاد،كثر،aلملاأالفعلمن)

فهم(،اصنى،احسىhasasuالفهلمن)"والعكمةوالفم

والعكمةالمسعةعلىالدحةالاسممنالمقصودفانأخروبتعبير

لااقربتكونربماالعكمة"يسعlلوb"الىترجمتهلانولدلك

البابلية.د*سممدلول

شيوخيجمعكانانهاتراخاسشىعنيلىكرمااث!السبيلعلىانظر31()

الملودس!وىبالطبعيمارس!لاسلطةوهيبوابتهعندالمدينة

.(8،ء8،الاسطر/الاولالرقيم3/رقمالنمى)

صه،
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نجدولكننا.الزمنمنمحينةفترةحكماوعمرقدانهالىصراصةيشيرما

مراتاربع)تتعاقبصنة0012طولهازمنيةفترةهناكانالقصةمذ.في

التيالثلاثالكوارثمنكلوبعدوتكاثرهالانسانخلقومد،(الارجحعل

ثثولذلك.رالطوفانوالجفافالرباءوصالارضعلىانليلانزلها

لمبرت)33(الاستاذنظرفيتمثلريماسنة0048الىالفتراتهذ.مبموع

هـ-ولكن.المابليةالطوفانقصةبطلاتراخاسيس"الملك،حكمفترة

رنظيرهخصصمايخالف،لمبرتالاستاذبينكما،الرقمهذاانالواضح

؟امسنة(0036)0السومريةالقوائماحدىفيسواءزيوسدراالسومرى

.سنة()00024بيروسيسالمؤرخكتابات

منعشرالحادىالرقيمفيوردتكماالطوفانقصةفياما-هـ3

(Utnapishti*)اوتنابشتميدعىالطوفانرجلفانكلكامشملحمة

وجد(ول؟4الجذور)من،)وجدتالةملمنيتكونالبابليالاصموهذا

الاسمءمنىيكونولذلك،الحياة،"النفسبمعنر!(napishtiول)منتم

ومن.الابديةالحياةعلىحصولهعنبالطبعكناية،الحياةوجدتلقد"
حححر

وجدتلعد"اوتنابشتمبينطابقواانفسهمالاقدمينانبالذكرالجدير

قصهفي،طويلةالحياةجمل"الذىزيوسدراوبيقكلكاشىملحمةفي،الحياة

-Zi-sud)؟(السومريةالصيغةوردتحيثالسومريةالطوفان da

)33(.المسماريةالنصوصأحدفيUt-napish-س!،البابليةللصيغةمرادفة

اتر:التفاصيلمنمزيدحول)2،(

,Lambert,Atrahasis.21ء2 p

ثهم

،83".,Thompson,The Epic of Gilgamesh

6.1..tabletIX col
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اوتنابشنمانكلكامشملحمةمنالتاسعالرقيمفيوردفقدهذاالىواضافة

!عايضاينطبقوهذا،شروباكسلالةمنتوتو-اوبارللملكابناكان

المدكلهذامباضراخليفةالسومريةالرواياتاحدىتجعلهالذىزيوسدرا

.له)34(ابناباعتباره

."زيوسلرا!بالغاصة11(النؤةانكل3()!ا

-4-
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كانالطوفانان"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةمنيتبيقء

الشرلة.الافتقابقصدانليلالالهاليهالجأمتعددةاجراءاتمن،1!عدا

كلكامشملحمةفيالواردةوالتفاسيلالطوفانعنالسمومريةللقمةوخلافا

المسسات---بكونهاتتميز8"اتراخاسيسالبابليةفانافا.

ورشثقرجبم؟اثنالصاثاالنهالةفيادتالتي

.الانسانخلقيسبقزمن.الى،ذلكسنرىك!ا

والبابليةالسومريةالخلقاساطيرضوءفيعامةبصورةالقرليمكننا8

.اممرثل!جود!دافمتالازليةالمياهانروا-افديناوا.القدماءان

مذكروكأاولهماعنصرينمناعتقادحسىتتكونكافتفهي

ايىا.وسثر(Tiamat)تسامةمؤنتوالثانىالعذلةالمما.(ويمثل3"ولول) --ى.--------ء--.!-صص
لخموفيالمتمثلالالهةمنجيلاولطدلامتزاجهماونتيبةءا؟لحة

(Lahmuولخابو)(Lahamu)انشمارثم(Anshar)

(.Kishar)و-ليشمار

ابلش،مااينو"الموسومةالبابليةالطوفانقصةوتذكر

اصعحثلالهةهذهان،اأم!فىكانعندما"(وللهاولس!4ةأس!ث!3)

تمامة.وزوحتهاالاالمتواصليقضحمجهابصخبهأتزأخذت

الرأيلتمادللدأوانهلاعليهمالقضاءعلىابسوفقدذلكوبسبب

ذلك.بخصوصتياهةزوجتهومع(Mumu)مومووزيرهمع

-:قاثلةوجههفيثارتعليهالاقدامينويبمازوجتهسمعتوعندما

بانفسنا8نحنخلقنا.شءع!نقضيلما؟ا

نعتبر.انعليناومنضامؤلمسلوكهمانفعم

طبيعيا.امرا

-4،-
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الانتقامءإ!حثهاذتمامالهذامخالفاكانفقدمومووزررهرألىأما

-:قاتلأ1منثم

الفوضولىسلوكهـلمعفافضابتييااجل

الئهارفيترتاحسوفوآنذاك

)35،الليلفيبالنوموتئعم

يبرزوهناابسو.اهايد...الالمكيدةالفتيةالالهةوتسمص!

ومنقذ/ا!ةابهباعتبارهالسابقالفصلفيذكرهع!!صخا)تالذلى

بحيثخارقةقوةذاتتعويذةودح!ائهبحكمتهفيبتدعاال..مارمنالبشرية

وديييما.اياعليهانقضوانذاكعجقسباتفييغطاسوجعلتانها

عىلىالعزمتعقدالتىتياهةالالهةبينمريرصراعيبدأذلكبحدبر

الالههرلهاقائداانتحبتالتيالىديتةالم،أ!ةوبينقتلتهمنلزوجفاالاننقام

تيامةمقتلالمارلحةالخلمقةقصةبموجبالصساعنتيجةوكانت!.

وعقبوالارءرا)سماءمنهما-"قرنشصارالىكا--5.مردوالالهتطر..ا

واحدكلواعطاء.اماوالىالارضالسماء.الاتوزيعذلك

به.-اصةمنهمةعنبم

تدكرهماضو،يالكونخلقعنالمقتضبةالمقدمةهده،-بء

البابليةالطوفارقصةالىالآرننتقلوالبارلميةالأصايىهـال!ومرية

الاحداثلساسلةوافيةوتفاصيلواضحةصورةنجدحيثاتراخاسيى!؟11

احداثالنهايةفيعنهاتمخضوالتيالقدمفيموغلةازمانفيوقعتالني

انليل.الالهيدعلىالعلوفان

o91..Heidel,The(3ز Babylonian Genesis p

-84-
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الالههان"اتراخاسيس،البابليةقصةالطوحانمنالاولالرقيمفينقرأ

السماءخلقتمانبعدبينهافيماوالمسؤولياتالمناصبتقاسىت

الت!الالهةمنفئةانايفمانقرأكما.والارض

(Igigi)كانتلذلكوانهاوفلاحتهاالارضاعمار!مةاليهااوكلقد

-:والتعبباامناءغيرهادونمثقلة

!هم

البشرمثلالالهةكانتعندما

النعبمنوتعانيالعولبمشقةتنوء

نداك()1عظيماالالهةتعبكانلقداجل

كبيراوالعناءشاقاالعملوكان

العظامالسبعةالالهة(ولولول!ولاك!4)انوناكيوكان

العملبمشقةتنوء()!8!ا)ايكيكيالالهةجعلواقد

لملكlعوابوهم(ول!ول)انووكان

(nlil)انليلالمعاربمشيرهموكان

(Ninurtكا.)ننورتاحاجبهموكان

)ثم،(Ennugi)انوكىوعمدتم

مرضوعةالطوفانقصةمنبعدهوماعشرالحادىالسطرمنويظهر

وكانتالمسؤولياتمنالمزيدلتوزيعبينهافيمااقترعتالالهةانالبحث

المحيط.)علور-لحيهيإ-!لي-"ابسو،الاو..لالسماءانواعتلىانابنتيجة

مزلا"واعطي(الارضتحتالرافدينوادلىسكانتصورهالذىالسفلي

علىالسيطرةانذلكويحني.البابلىالنصتحبيرحدعلى8وعارضتهالبحر

.\9-./الاسطرالاول12/الرليمرقمالنصأثم
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ا!.ا؟الالهبيدكانتالعمقميا.
فيالاحداثمجرىفيخاصةامميةبالذاتالنقطةلهذهوستكون.قها

مه،!ف.!م!فيما!لكسنرىكماظنالكلقصة
الحفافاشتدعندمالالتدفق.اللمياهقدكانالمئصر

يجعلانليلانارادفقدولذلك.انليلالالهلاوامرخلافاالارضفيوالقحط

للمب.سمحالاخيرانفطالمااياصءس.نحرالىيردعامكيدةالسفلىالميا.من

هه.ولكئبفزارةفليجعلهابرتتدفق،الجفافمنالناصلانقاذبالتدفق

اظيلالالهبهامرماومذا.هائلطرفانشكلعلىالناصلتدمبرالمرة

لالن!ل.

مي4قضيةالى"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةتنتقلذلكبعد!!

اح!كأاخذتفقد.الامورمجرىعلىمباشرتاثيرلهاكان

فيوالمتمئل!غرىأإالالهةمحكليهافرضتهالذىامهلمشقةينوتتذمر ص--
ليلاالمرهقالعكلمنسنةاربميقع!يزيدفبعدما.الارض!ير

مشرهمبمسكن"1اطةويذمبواالحصيانلمنواانايكيكيقررونهارا
---حض

.يكابوتكارواالذىارعناءمنيرجهماناجلمن-يخف

الواقعفيترمكسلانهاوحيةفريدةصورةالالهةتردفيهناالقارىءويبد

حه.علىوالحديثةالقديمةا!كصورفيالبشريةالمجتمعاتشهدتهاصقيقة

مىويبدو.المطافنهايةفيالاتباعوثورةالارضسيداستبداد:سواء

موضوع!ةالطوفانقصةمنالاولالرقيممنوالاربعينالسابعالسطر

كانوانه،الالهة"اخوتهيتزعمكانمفقود()اسطالالهةاحدانالبحث

انمحدالىانليلالالهبيتالالطويقفيوءمالحماصنفوسهمفييثير

!شخص.وانمضيرعمففسفيالفزعيثيرواانقرروا

بابالىمثشحلةوسلوهااتهمJد1و"مساصيهم،فيالناراضرمرافانهمواخيرا

مأاذاخاصةباجمعهاالصورةعلىمسحةيضفيالناراشعالان"الاله
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كلفنا

(rv)

(TA)

كه19

-:ذلكعنالبابلىاماتبيقول،ليلاكانالهبرموقتبان

الليلمنتصفطنوعنلط

بدلكيصلىانليلفيولم،بالمعبدا!ا

)ث!،(Ekur)ثر-كور،طوابbافداجل

بدلكيصلىانفيلفيولم

اللكلاصابه(rA)(لعطل!اكعلرأعمعنمطومن

يرقبوكدكبابلزلم

93))ئسكواولهكدلايضلم )Nusku)

......وادالضبيمالىيصفيانواكدا

سيلهنس!وقيlلم

:له(a)ولراشهمنيوجوبعه

مماصرمعبدد"نياسيى

بوابتكالىوصلتقدالحربان

معاصرمعبدكانانليليا

بوابتكالم!وصلتقدال!ربان

وزير.منطد*انهاذبالفعلانليلالالهاصابتالذعرانويب!و

ند.مهينة!عبادتهومركزانليلأطهمعبهاسم

المعبد.فى*،الغفي

انليل.لمهورير
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يلتمىومنا،نليل(')1امامهويقفسلاحهيئخذوانالابوابيسداننسكو

ماهناكوليس،ابناؤكهؤلاء":قائلاويطمئنهالمذعورسيدهالىنسكو

منهم.الخوفالىيدعو

السماءالهانومثلالالهةكبارحضورانليلالالهيطلبالحالوفيلأ

انليا-حديثمنويظهر.ارمظاماالسبمةالالهةوانوناكيالحكمةالهوايا

التمردحر-لةوراءكانمنهمبرمضاانفيالشكيساورهكانانهعؤلاءمع

الوزيرخرجوبالفعل.بيتهيحاصرونوقتهاكانواالذينايكيكيللالهة

ناغير.التردعلىحرضهمعمنمنهممستفسراالمتردةالالهةالىنسكو

احاتحميلومونسكوالوزيرذهنفييجولماتدرككانتايكيكيالالهة

الالهةلبقيةقاسياودرسافداءكبشليكونالتمردحركةمسؤوليةالالهة

-:ي!كماوبالتضامنحازماالثائرةالالهةردكانولذلك.المتردة

العرباعلانعلىمصماحهةنعنمناواحدكلان

الشاقالعملقتلنالمد

كبيروعناءناصعبعملنااناجل

بينهداربمااخبرمامجلسهافيالالهةالىنسكوالوزيررجعولما

جافبالىالنهايةفيا!عظامالالهة.م!ووقفتايكيكيالمتمردةالالهةوبيق

بكامحهااصواتوانحقاشاق!عملهمبانانليلللالهوايدتالمتمردةالالهة

ونجههع!الدموعوسالتقلب-طنليلفرق.،بعيدمنتسمعكانت

--.عليهعاشفاقا

يريحو.انانليلرأسهموعلىالحظامللالهةيمكنكيفولكن

.الارضفيالعملوشقاءعناءمنايكيكيالالهةاخوانهم

.146-.15الاسطر/الاول12/الرقيمرقمالنص)04(
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رو

موضو3الى!اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةتنتقلهناء
-

الالهة..العناء،والنر!بديلخلقاغايةفي

.الافنلنهرالمحص!ناللخلوقت!وقد

تناروالذىالوحيدالمصدرالبابليةالطوفانقصةتكنلمالحقيقةفي

النىوالبابليةالسومريةالتآليفمنعددامناكاناذالانسانخلقموضوع

سبيلعلىالتآليفتلكمننذكر.جزءاوكلاالموضوعالىتطرقت

ننماخالالهةيدعلالانسانبخدقالخاصة)41(السومريةالاسطررةالمثال

(Ninmah)السومريةالاسطورةوكذلكانكيوالاله"ا!ءظيمة!السيدة

Lahar)واضشان،)43("لخاربالمعروفة ! Ashnan).بالنسبةأما

الرقيمانفيشكفلاالانسانبخلقالملاقةذاتالبابليةالمؤلفاتالى

الاهميةمن-دبيرجانبع!دمتبرالبارلمية)43(الخديقةقصةمنالسادص

.الشأنبهذا

السومريةالماثرفانالجزئيةالتفاصيلعنالنظرصرفناماواذا

-:الانسانخلقبخصوصجومريةنقاروثلاثعلىتتفقوالبابلية

.طيق)44(منخلقالانسانان-اولا

يواجع:الانسانبخلقالخاصةالسوهردةالاساطببرحول)41(

:56.57.Kramer,Sumerian Mythology (Harper Torchbook3 ), pp

917-175..pp!ا)كJacob3en, Before Philosophy (A Pilican Boo

العنطة.ال!اثمنانواختالا"ميةالهة42()

)،+.Heidel,The Babylonian Genesis, pp. 84ff,ff118

آ-م7الألهوجبل:3:7التكوين/سفرالتوراةفيجاءبماذلكقارن)44(

حية.نفساآدلمفصارحياةنسمةانفهفيونفخ،الارضمنترابا

!ا-صه
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مكملةنتيجةاوذاتهاحدفيغايةيكنلمالانسانخلقان-ثافيا

.الكونخلقمراحللبقية

يىويكدحيكداناجلمناىالالهةخدمةاجلمنخلقانه-ثالثا

.45()محابدهاوبناءاطحاصاسبمل

،-غيرماعنتتميز"اتراخاسيسى،البابليةالطوفانقصةانغير

تفاصي!علىتحتوىبانهاالانسانبخلقالىعلاقةذاتالمسماريةالمراجع

السومريهالمؤلفاتمناىفيالباحثيجدهالاالخلقعمليةعنوافية

القصههذهمنالاولالرقيممنتصففينقرأفنحن.الاخرىوالبابلية

بئممأتالامرليتدبروامجتمعين-لانواواياوانليلنوTالهظمىالالهةان

ايا)46(اله.طلبوالردالاخذوبعد.ايكيكيالالهةبهقامتالذىالتمرد

(دلى!ا*)ننتوالنسلالهةطلبفىتبعثانالاخرىالالهةمنالحكمة

جا.ممما،*نسان!لقمنالهدذكان!دللعبرانيينبالنسبةأما451(

:وقالالدالقبخدقماكلعلىالاركلللأالانسانيسودان،التوراةيى

سمكءصلىفيتسلطون.كشبهناصورتناء)!الأنساننجملالله

الدباباتجميعوعلىالارفيوعلىالبهائموءلىالسماءطيروعلىالبعر

.1:6،)التكوفىالارضعلتدبالتي

هيالتي"اتراخاسيس"البابليةالطولانقصةانالىالانتباهنلفت)46(

بدلا!انكي"السومريةبصيفتهالاسمتلىكرايا-مموالناسخبخ!

هدهمنالبابليةالرقمبقيةتدكرهاالتي"ايا"البابليةالصيفةمن

القصعةه

-.مى
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!لها"لهارلأع"()اب!ثالنصيعنهعبرالذىي!نسانلتخلف

الحمقامورعنمسؤولةكانتانهاا!لهةمذهعنامروفاومن

ا!مو.بهذ.ع!قةلهامتعددةبالقابتلقبكانتفأنهاولذلكوالو!دة

السومريةفي)الو!ت،،وسيدةوا!لهة،"مرلدةو،النسل"الهةمثل

الالهةسيهة(8فاح!أنا)سايلي،"بايضاتلقبكانت-لما(ننتو

4)،"ماميواحيانا i8لحكيمة6"مامااو(ول:-

قائلين:العظامالالهةخاطبهاايلي-بيلتالالهةحضرتوعندما

البضر،خلقعلىالقادرة،النسلالهةياانت

التيريعملاناجلمن(دالاولمأ)لوللواخلقي

انليلفرضهالدىالنيرليعمل

اطهةعناءالانسانليعمل

شيئاتفعلانمقدورهافيليسبانهايلي-بيلتالالهةوتجيبهم

الطاعرالطيقبحرزتهكانالذىاياالحكمةالهبيدالمقدرةوانلوحدما

الطينتقديمعلىاياالالهويوانم.الانسانلخلقتوفرهالواجبالمقدساو

(7)IاملممةLulluالسومريةمنمت،ارةlu-ux-luوالتيقعني

وتستعطساكهالاول*نسانةاى"السعيقارالبعيدالانسانةصفيا

ناباعتبارالمتوحشالانسانعنللهءبيراحياناوللالأمأالكلمحة

-:انظر،البدائىالانسانصفاتمنكانالتوحش

.68.VonSoden, AH,;562.p Speiser, ANET( Third ed.,)68.p n

تيدلفانهاaweluاحديةرادفتطوهالهاالسومرية5ملمةسا

*عتيادمما.بالمعنىالبث!راو*نسانعلى

-؟هـ

http://al-maktabeh.com



يتطلبكانالامرانب!هـ5(وما102الاسطر)منيرظ!رولكن.المطلوب

اياموفيالمقدصوالغطسالاغتسالتتضمنمحينةطقوساينجزانالالهمن

.(عشروالخاسىعشروالحادىالاول)اليومالشهرمنمعينة

اقاهـتمنبالة"دانتهىاياالالهانالبابليةالطوفانقصةوتذكر

ايلا-وىبالالهجىءذلكرصدوانهل!بط!اعمدها)48(
ص-

((94 ) We-ila)محوالا!!لهةاماو،).3(شخصيةلهكانت"الذلى

بصدد.نحنالذىالمقطعفيوترد."الطينننتوالالهةمزجتودمهلحمه

مباضرةذلكيليالزمنمنلفترةالطبلالىالالهةاستماعالىالاشارةالأن

منجزءكانالطبلقرعانيبدوولهذا.الممزوجالطينفيالروحظهور

)88(

)194

)&.(

.024-243/الاسطرالاول12/الرقيمرقمالنعى

واحي!طنا.223-226الاسطر/الاول12/1،رقيمرقمالنصانظر

فبفانهالاسممدلولماا،فقصص!*(6ولىبشكلاسمهيكتب

للا،،قياتراخماشرقصةفيوصايلاالالهانيخفىولا.واضح

قليل8قبلاوببهااشرظالتيالبابليةالخليقةقصة(فيول"ولنهـ))كئ!و

ب!وثايكيكيالالهةضدهشعهدتانبعدبالموتعليهحكمالاخيرفالاله

الانسانيخلقاناءكلمنذ،حثمومق،اكاددة1تيامةقائدا-لقوات

ه!دافياييكيالالهةذكرانالىالأتنباهنلفتانونود.دمهمن

خلاةطعامةواعوؤفيتئاسبالبابيةالطوفانقص،ءمناوصثحا

Theث43:انظرHeidelالاستاذلراى Babylonian Gene

llis.115.,47.P nالألهـصةاسميودانيبدوماكلتوقع

سوقدههمنالانسانوخلقكنكوالالهذبحلانمنهمبدلاانوظكي

انوناكي.الالهةوليسالعملمشقةمنبالداتايكيكبمالالهةيويرع

والعزمالأرادةهناتعني+ا،!يةylالكلمةانالواقعلي

!(Will of power, stre 6 ght of will or mind)

135..Bezold,Babyloniseh- Assyriseh Glossar, p

هـص!
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المقطع:نصي!!وفيما.واضحغيرمدلولهكانوانبالخلأقالخاصةالطقوس

"شخصية(،لهكانتالدىوى-ايلاهـبرهـمفيوذ!ءو

ودم!هلع!حهومع

الطينننتومزجت

الوقتمنتبقىلماالطبلالىاستمعواثم

الالهلعممنروحفكانت

لهارمزاالعي)بالانسان،ونودى

اناذيظهرماعلىبدايتهافيزالتماالخلقعمليةفأنحالايةوعلى

الالههاستدعتانهاثمالطيئ،ذلك"مزجفياسنتمرتننتوالالهة

منمعاناتهابسببتمردتالتيهيوالاخيرة.وايكيكيانوناكيالحظام

)51(بصقتثمالطيقذلكننتوا%ذتهؤلاءوبحضور.الارضفيالعمل

الالهة:مخاطبةوقا)تعليه

فاكملتهعملاليعهدتملقد

،)شخقم!يته"هعال!اذ،يرتمانبعد

الشاقةاعمالكمعنكمرلعتاني

الانسانعلىعناءكموفرضت

الانسانءلمقاجلمناصوات!ث!رلعتمقدوكنتم

الحريةواقمتالئيرحللتقدأناك!ا

.22العاشيةانظر5(1)

!!
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منوتحررهمخلاصهملقربعظبموحصاصشديدفرحالالهةوتملك

-:انليلالالهعليهمفرضهالذىالنير

كلاصاسمعواولما

:)قائلين(قدهيهاوقبلوااليهاتراكضوا

)52((ول4ن!ا)ماهبمالسابقفينسميككنالقد

الالهة"كل"سيدةاسمكفليكنالاناما

فالامر.الانسانخلقمنبعدتنتهلمالالهةانفيبدوذلكومع

دخلتالالهةاننقرأ)53(فنحن.الطقوسمنمزيداسنرىكمايستلزم

والالى4ننتوالالهةدخلمنجملةمنوكان"المصيربيت"الىذلكبعد

الطر.على")54("يكبساياالالهبدأوأنذاك.النسلالهاتمنوعددايا

تعويذةبقراءةننتوالالهةبدأتثم.الالهولحمدممعمزجهاجلمنمجددا

ننفانتهتانوهـعد.لاخرحينمنيلقنهاجانبهاالىاياالالهجلسبينما

م:قطعةعثصرةاربعمنهواقتطعتالممزوجالطيقالىيدهامدتالقراءةمن

باللبنة"القتئماليسارعلىوسبعااليميقعفمنهاقطعسبعوضعت

(Mama).بشكلاحياناويكتبننتوالألهةالقابمن)52،

.الاولالرقيممن924السطرينابتداءه()

تقريبا،امربيةاب!المدلولنفس"ءهنا؟أabasuلاكدى1الة*ل)54(

!ىالفعلبانعلما)الثميءعلىالشداوالضغ!معنييفيدفهو

.(عف،وطأ""داس!اساسا*+ني

-!اهـ
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الهاتمنالهةعث!رةباربعاستطئتقدننتوالألهةانويظهر5(بينهما،).ه

و-بعةذكورهيئةعلاشكالسبعةالطيققطعمنصنحنمؤلاءوانالنسل

النسلالهةمننصائحيتضمز.مقطعيأتيذلكوبمد.)56(اناثهيئةمل

نانبدينتظموعندماالنصينخرمثم.والولادةالحملبضوامىننتو

ينفتح،التاصعالئسهروبانقضاه،الحملشهورتحسبوصننتوالالهة

كلمصب،ورأسمن!رق"بوجهالتوليدعمليةباجراءالالهةوتقرمءالرحم

-:واخيرا.النصتعبيرصد

هتبري!تترثدوعيسطعدي!كلشصت

اللبنة)عندعا(ووضعته(بالطعين)87،أالمولودصورةوضت

(احديرتدLebettuاللبنةاليهترمزعمامعلومات-ي!ليس)55(

انهـ!يرجحAtrahasis,p.9:انظرLambert*ستا؟انفي

اللبنمندكة(كان)ربمابناءالىتشيروانماواحدةلبنةهناتعنيلا

تنمكانتالدلىاولنباعتبارهالبابليةالنصوصلياليهايرشارةترد

ولادتها.ةtabعليه

اإخلقاقدوالمرأةالرجلبانيعتقدونكانواالبابليينانهلىامنيتضح)56(

/إءصلالمسالةفانالتوراةداما.واحدوقتولي"واحدة"طينةمن

يمالل"مياهناكاننجدجهةفمن.الوضوحبهلىالشتيبدوما

نسان_االلهفغلق.):يلتاليةالفقرةماءد.حهالىالبابليةالف!رة

بينما1:27()التكوينوانثى"ذكرا*لقهاللهصورةعلى،صورتهكل

:دم2جسدومنمتاخراكانحواءخلقانالجنةدأدمقصةمنننم

وهيراضلاعهمنواحدةفاخلىفنامآدمعفسباتاالألهالربفاوقع*

اميراةأدممنخلىعاtالتيالضلعالالهالر!وبنى.لعمامكانها

.2jilf-)انتكوين."أدمال!واضر!ى

مطلشهصورةرسمانالاتماماواضحغيرالمغزىانمنالرغمعف*ه(

طعينبماثة(معينشءحولالغصوصوجهعلدائرةرسماو)

اخضاعمهالىالقدماءالعراقييناعتقادحسبسيؤدىكانالحبوب

هصالموضوعهلىاعنالاشاراتمنمزيدحول.السعرمفعولالى

اتد:المسماريةالنصوعي

.CAD,Vol.,21 Zisurru, .p;38-137 Vol.,4 eseru, pp.546 ff

-..-
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يطىصنعتهلقد،خلقتهلقد:(بلهفةلالتالما

سبقتا-الاحداثالىالانسانخلقتفاصيلمنالانننتقل

الرفيمومعظمالاولالرقيممنالاخير-الجزءتشنلوالتيمبا!ثرةالطوفان

:فيقولالاحداثلتلكالبابلالمؤلفويمهد.اتراخاسيسقصةمنالئاض

سنةوهئتاالفبعدتمضولم

الناسوتكالرالبلادتوسعتحتى

الثورمثلتغورالبلادواصبحت

ضبيجممنانليل(1فانزعالاله

صدبهمانليلسمعلقداجل

:العقمالالهةمغاطبا!ل

علي.شديداالبثصرصغباصبحلقد

النوممنضبيجهمحرمنيوقف

الناسبينينتشربالوباءفلنامر

عليهتردت!الذىلمقكلUمذامنجليايتضح

لتخلصالالعزمادعق!،تفا!تررمايرتاالاذ

الفىمناقلفيالارضفىضجيبهموعلاعدد.القبمدالناصمن

!صماشبيهةصمورةامااشولاتحكهمضيننا.ئخسسنة

صلاهـ
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صحبمبن،الإلهةابر،ابسوامتعضعندماالخلقبدايةعنالحديثعند

لاباد!ا.الخطةوضعفيفبدأالاخرىالالهةابناثهوضجيج

الامراضرانزالالامرلااختافانهانليلبالالهالامريتعلقماوبقدرص

يخاهـوهرانليليقولي.عليهمو--.بهملتفتكالناصوالاوشة

-:الالهة

صخبممعلى(للاamar)نمشارالألهليقف!

والاوجا!الامرافى:كالاعصاربمولتفتك

لا"ي!ي!كمه(اوالاسكووالاربئة

اظيل:طلبعلىالالهةوتوافق

الأوبئةفكانتبلىلكوامرو

صخبهمعلنمتارالالهقفى)وع!لىا(

والاوجاعالامرافر:كالاعصاربهمولتكت

والاسكوو*وبثة

حر-

يبدأ!ث!لصفانبالذاتالنقطةمة.عند

يدعووهواتراخاسيس،الحكيم"الرجلمرةولاولنلاقيحيثالبابلية

-:الوباءمنالناصفينقذيتدخللاناياالحكمةاله

يئنونالناسانياسيدى

ابلاديلتممرضكلان

-57-
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يننوقطناسان،السيداي!ايا؟

البلادتلتم!أانزلت!،أالتيالامرافىلان

فلقناكنتولما

و*وعاع)95(ه(*مسرافى)8عنعطترفعاناليكاتوسل

و*سكو)61(و*وبئة)06(

!رض"فرهنانعنيلال!ةول!عبةملمةلن!وهع!)58(

.*مبممنا.

*كاباسميلاىبةدبرفسىالمرضعكانفى!Apكل)9.(

!رلى،!وبيعكهكهبلد!دالبابليةالنصوصفىئرصف

فىعن!هالوارثة*شار!يفوفىالمستبغدفى"فهلهصطع

سيهكانالصماعوفىمداوبا+ي!ونلق،المسماريةكنصوص

CAD;Vol-3,نة،لا5.165p.":نعبرا،كلا!ا

سيواسم!هيتدق!و،،ب!ا!ع!طهيلادية!لمةلربمةان).!

ب،8ولمالنمىفى1ء،؟؟سكللاهر!وطنسطولةفىو!ه

يق..دبا.ثوذسم!المنيب!مت.رر!لمةبانمن!بمدالتي

ا-ية!عىكل)!عبرهص*هلمةعكترب!ةض!صول

هكل.:(ساصطحب!و!لل!ب!ثسرروة
!للأ،ةثهلأ..ممع!..!4.ه

بثكل.حه!ة"4ه!بتعهـىمس!وض!.دحيك!،ب!ل!ةرو،(؟)

ستعكلممما،مضعثة*ل!د3روهشيئفىك!!م!دالي

الشياين.فىجمنوجم!بخسطكللى!رفىكلUVAUA..&هم!

.!تفىقظعيدشتاندد

مم!5الهيu*!د!.!ع!

هـصه
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بهاقسويهصائلطن.يغيبلاانهالحكمةالهاباعنالمروفوعنلم

بحبهالرافدينAوافيالالهةبينمثسهورصو،البثرامالالهةمنمذا
-!.-

الىالاستببانفرابةفلاولةلك.وقت!للزالعونومدالخيرلفعل
---!خ!حص

ممكنه-االطريقةالىنفسهالوقت.يرشد.واناقرا!اصيسمكوأت
صص

افليلفالاله.خت!اقىاورماضنح!مفت.
!فعتاركانالارضفي-!ةالناصمل!الذى
يستدرانالضرورىمنفانهولذلك.القاتلةضباالناصابتلاهصمة

وكانت.باخرىاوبطريقةاليهيتقربواوانالاخيرالالهبةاعطفالناص

المدينةشيو.يبمعانالشأنبهذااتراخاسيسالىاياالالهوصية

الناصرليأمرواالمنادلنيبمثواننشارللالهممبدبناهامرليتدبروا
--ح!------

الالهالىوقك!لمجضالالشىالاوبدةققدلسلكنلالمحزوف

،.مح!صةوارغفةدقيقمنلةلسحا-هالهويقدموابابهنشاهـمدفبقصذوا

كأيد.فيرفعالهديةتخبلهسوتنمتار"الالهانمئمتثدااياالالهوكان

ايا،الالهاوامراتراخاسيسوففذ.الباب!النصتعبيرسدعل،الناص

عليهم:يتوجببماواخبرهمالمدينةشيوخفبمع

مملماتهالالشيوخواصف!

اررينةفىنمتارلد"ممبدافبنوا

فنالواالمنادئوامروا

البلادلىعدياوصاحوا

الهتم)الناسمهيغشفلم

الهلالهمالىيصلواولم

نمتاومهبابقصمواؤمنم

المعصةيلارغفةامامهوجلبوا

مىصه
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ل!هدصراالدقيقتقديموكان

)عنهم(يدهورفعألهديةلأخجلته

الوباءتركهم)وعكلىا(

انليل.الالهبهاابتلاهمالتيالامراضمنالناسيتخلصهكذاء-ممك

صخبهماخرى-!-فالدومئتيالفمناقلفيعذدممويتكاثر

ثانرةوتثرر.السابقةالمرةفىرأينا.الذلىالنحوالارضفى

قبلدىمناكثرتزايدقدالناسعددبانليخبرهاالالهة.-.افليلالاله

الحفا!احلالا!لرةمذهفيفقرر..وا-!آحة

واثمطر.لحبسلانعداالهاددالىئ!س.ولذلك.واللحاعة
----.-ص-----ح!

صمفعالعمقخ!ممامهلخ!ح!ضاناله

دثتولكنالغيوموتتلبد.رجه-الارفتلفحالريحتهبوان،فيف!ييا

المطر.منقطرةننهمران

اموذايسالهايابالالهاتراخاسيسلاذوالقحطالجوعوولة3ءوتحت

السابقأالوسيلةيتبعانالىالالهفارشد..ك!هـلمحلاا

اهتماء،.ويكرسواالاخرىالالهةعبادةالناصينبذاناخروبتعبير.نفسهاا

الدقيه"لهويقدموامعبدالهيبنواوانالرعاالهاددالىالمرةهذ.في

الادسا!قهمثللةاد!ش!فاالالىولظهر،اللحمصةوالارغفة
ص

خلسةتوالندىالصباحفيالطلوانزل!الناصعنيدهفرفعنمتار

.")63(خلسةالحبالحقولفأنتجت،الليل

(INovحطنط)الرقيمالثافىالعمودفىجاءكماالعوادثتسلسلهو

.اللاضة،العاشيةانظرأاتراخاسيسلقصةالبابلمةالنسغةمن
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ولكنهخططهعليهيفسدالالهةاحداناخرىمرةانليلالالهوادرك!ه

فرضاعادفانهمتوقعاكانيهمالناصعلىيداعقاباينزلانمنبدلا

ننتقلانالمناسبمنويكرن)63(1.سنواتولستهجدداعليهمالججاعة

حيثاتراخاسيسقصةمنالاشوريةالنسخةالىالبابليةاننسخةمنمؤقتا

بالناشحلتالتيالمؤلمةللحوادثتفصيلاواكثراكتمالااكثرالنصيكون

المجاعة:هذهسنؤاتمنسنةكلفي

)64(
اعشابههعسويةوعارضتهالبحرمزلاجاياالالهوحرس

نزرامطرهاددالالهجعلالعلىولي

"العمق"هنالفيضانتدفقواوؤتالانهارسدتالاسفلولي

غلاتهااوحقولوانقصت

ثديهافيضنيساباالألهةومنعت

بيضاءالسوثاءالعقولفاصبعت

ولامهشمالبابليةالنسخةمنالثانيالرقيممنالثالثالعمودان+6(

ابتدا!النصينتظمعئدماولكن.معتوياتهتفاصيلمنللتأكدسبيل

تفاصيلعنمجدداالعديثيبدأالبابلياولفافأنالرابعالعمودمن

القصةمنالاشعوريةالنسخةاماءسنواتستاستمرتالتيالمجاعة

وكانهاالمجاعةتصففانهاالعالىشكلهافيكاملةغيركانتوان

.سنواتستولمدةواحدةمرةحلتقد

مي!اهكلالسيطرةمهمةاسندتبينهاالاعمالالالهةوزعتعندما641(

العسكمة.الهاياالىاعشابمنفيهمامع)العمق(السف!البعر

عيلىامقدرةالىهنايرهزان"وعارضتهالبعر"مزلاج:فانولدلك

.الميا.تلكمنعاواطلاقفىالاله
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ملعاالواسعةالعقولوانتجت

الارف!رحموتصد

العبوبتنموولمالبقولتنبتفلم

الناسعلى(asakku)اسكومرفىوانزل

مولوداتلدولمضامرةالار!مفاصبحتا

الثانيةالسنةحلتوعنالما

الحكةهن-مانيناصبحوا

الثالثةالسنةحلتوعندها

الجوعبفعلالناسملامحتشوهت

الرابعةالسنةحلتوعندما

قصيرةالطويلةسيقانهماصبحت

منكمشةالواسعةاكتافهمواصبعت

الشوارعفىمعدودبينيسيرونواصبحوا

اتهسةالسنةحلتوعنلما

أالبيت(تدخلوهيالاممتراقيالاوبنةاصبعت

ابنتها)65(الىبابهالتفتحكانتماان.الامفي

(5tوبنانهاابنائيمنالتغلصالىالناسدفعتعةالمبقانأخروبتعبير

.المنازلخارجبتركم
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66(

ا(eبه")عئدالامهبزانتراؤبالابنةكأنت

برءم!ا()66(.)عندالابنةمهبزاد.راقيالاموكانت

السادسةالسئة2حلتوعئدما

لهمعشاءالابئةمناتخلىوا

لهمغفاءالابنمنواتخذوا

....يشبهوالم...

جارهجارككفالتهم

علاقاتهمنسواالناسان،ءببثاحدبلفتاعجاعةانهدامنيتضح

صفقاهـتيشهدونالابناءاصهعحتىالجوعبفعلالانسانيةوعواطفهم

طمهصاوفماتهمابناذ،لممع/ضمهدنكنالامهاتوانا!اتهمبيع

"ميزان")فيفكلمة.الغدائيةبهالمواديرشترونالذلىعلىالمالالعصولفي

CAD,,2.loV.001-99:نظ!راZibanituالاكدية p)

."وزن(،Shaqaluالاكدلىللة،لهرادفةهئااستعملتقسد

8الثهن()دفععنللههبيرعادةيستعملوزنلفظانالمعروفمناذ

عملبقىبدورهيتطلبوهذابالفضةعادةيدفعكانالشىءسعرلانذلك

الج!ديرومن.دناهIهذامندفعهاالواجبالكميةلتعديدوزنال

والبناتالأبضاءبيععنتتعدثمسماريةنصوصهئاكان؟لذكر

بسببم!اعةالىالمدينةتتعرضكانالعسيرةالظروفاوقاتوالئساء

ينةillفيهلىهانطفلةنفرمننصوصفينةرأفنعن.عس!رىحصار

وانهاءلم(8و4،ساويالشقل)الفضةمقثصقلا)22(دسهرتبر

-lmaالمسماةاصابعضوربيمت Nippurمينمزيدحول

انظر:هAهالبيععملياتعنوالامثلةالتفاصيل

,Oppenheimلما "Siege Documents From Nippur", Iraq XV

!-!.05591"(pp)
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المصفركالنبتغشاوةوجوعهموعلت

الموتحامةعلول!ناحياءالناشوكان

العمود)الثانىالرقيميتضمنهاالتيالاحداثمجرىمنويتبينلم

قصى!منوالاشوريةالبابليةالرقموبعض(البابليةالنسخةمن5-8

فسمحاتراخاسيساستغاثةالىاخرىمرةاستجابالالهان"اتراخاسيس،

وتخليصالارضءIJورالسفليالمحيطالميا.كأبتدفقيبدوماعلى

سخدالىذلكبسببنفسهاياالالهعرضوقد.الجفافمنايناص

اتهمو..الذناا.الاومجموعةانليلمثلالاخرىالاليةوغضب

عرالرغمعلىللناص"الرخاءويطلقالحريةويقيمالنيريرفع"-لانبأنه

------ص
سداى8وعارضتهالبحرمزلاجحراسة"بوجوباليهصدرتالتيالاوامر

ذلكتفاصيلانغير،الالهةاتهامعلىاياالالهورد.السفلىالبحرابواب

بسببالعمقمنالمياهتدفقبررقدانهفيبدر.الوضوعتماموافعحةغير

ضخمةاعدادا،غامضسياقوفيذكرانه-لما،البكلومزلاجفيحدثك!نر

البحر.حراصمقثلالىواشارالأسماكمن

اص-متوقعوغيرحازماردادلكعلانليلالالهردوكان!ة

مبلسها؟فيالالفلأيخاطب

اليو!انتخئبنحداث

!!ئهضلا

اظكسواف!!مث!ه

ببما!ايىلدقدالبشرلاهلاككوسيلةالطرفانالىنليل1الالهلجوءانأ

المسؤوتكانالاخيرفالاله*حدا..--.سداملىع
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لاوامروخلافاخلسةبالتدفقلهاسمحالتيالسفلىالمحيطميا.عن

مزلاج"يرنعاناياعلىيوجبمسوفالطوناناحدنانولذئك.الالهة

علىالناصلتهلكولكنالسفليالمحيطمياهيطلقاناى،وعارضتهالبحر

غامماعظيمةايادهثن!ةكانتولذلك.الموةهذهفيمدمرطوفانشكل

:الاخرىالالهةمعالقسمباداءنفسهيربطانبشدةفرفضر،انليلاليه

.")ايا،ان!يففةع

الألهة:اخوتهمغاطباوقال

؟....بقسمربطيتويدهنلماذا

هاتين؟بيدىبسوءشعبيانالالطقيكق،ك!ف

بهتامروثنياللىيفالطوفان

اعرفهةلااني؟عوما

بالطوفانانا+ليانيمكنوكيف

انليل8اطهشانمنورلك

.......ع!وفليغتر

(Shullat)شعوللاتولشر

المتدمة)67(د(Hanish)وخانش

6ةطl)ايراكالوليقتلع )A (Erra)المرسداو!ي

السدوددوقت!نيرالمياهويجهلهننورتاهبوليلى

.الطوفانبدنونلىيرانال!ن)7!

السفلي.العالماله"نوكإل،الىخوىkتسمية)38
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عقانليلمنبتحريضاجمعتالالهةان.كيف-.أشا

.بشدةالقرارطرضالذىالوحيدالالىكاناياان!كيف

منسيكونفانهلهالموضوعةالخطةحسبنفذمااذاالطوفانانيخفىولا

منالغرضكانفاذا.البشريةضدالالههاستحدئتهاالتيالاسلحةاخطر

حيثالاولىبالدرجةعددانقا.الناعلىوالقحطالوباهانزال

بالطوفازالخاصالرقيموفي!ض)96(ءساحةذلكذحرجاء

علىيأتيانلهمخططاكانالطوفانارسالفان،)07(كلكامشملحمةمغ

مواياالالهاننجدفانناالموقفلخطورةونظرا.لرمتها)71(الشرية
حض

)196

0()V

لى()1

.93السطر/الرابعاهمودب/القنا/ا3رقمالنص

1518-ه,`/3/الاسطررؤلمالنص

فيالسببادضاكانالناسعلالربةضبانالتوراةمنيتضح

البابلية.الطوفانؤصةليرأيناماةرارء)سعليهمالطوفانارسال

ءصلىهخلوقكلليمحوجاءقدالاخرهوالتوراةفيالطوفانانكما

وتاسف(1الارضيكثرقدالانساننترانارباورأى"الارفىهوجه

هخلق!ءالدىالانسانالارضوجهعنام!والربفقال.قلبهفي

عملتم.انيحزنتلانيالسماءوطيورودباباتد!اؤلممعالانسان

liالربءينفي.ممةفوجدنوح"حا(6:هالتكريق-A)انوX

الفلكورفعتساهإ-41وتكاثرت.الارضعلىيوماينار"الطوفان

فيكانالارضءثجداثرتbوالمياهوتعاظمت.الارضعنلارتفع

الارضءصكلجداكثيراالمياهوتعاظمت.الماءوجهكليسيرالفلك

عت!رخمس.السماءكلتعتالتيالشاهخةالجبالجميعفتفطت

جسدذىكلفمات.الجبالفتغطتالمياهتعاظمتالارتفاعفيذراعا

ص1الزووكلوالوحوشوالبهائمالطيورمن،الأرضعفيدبكان

نسمةانفهدهاكل.الناسوجميحالارضعلىتزصكانتالتي

الأرفي.وجهكلقائمكلاللهفمحاهاتاليابسةكلمنحياةروح

فوحوبقيالارضمنفانمعتالسماءوطيوروالدباباتوالبهائمالناس

وخمسونمئةالارضعلىالمياهوتعاظمت.فقطالفلكفيهعهوالدين

.V(:34-71لتكوينt)"يوما

صه6
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المحدقاخخكحمضخااةا.هذ.ط..ء-لذا

ندحىفىة%سفينةيناءاي!رويحثيمالحصال!المثصريةيهددالذى

النجه.ةلطلبالسابقةالازماتمنازمةكلييهرعالذىهواتراخاسيس

-----------اياالالهمن

امشاءفيالحقلنفسهالالههذايجيزكيففيقولالقارىءيتساءلوقد

علىالبابلىالمؤلفاورد.قدبالذاتالسؤالمثلانالواقعفي.الالهةاسرار

يت!لمبانهعليهايااجابةوكانت.انليلمقدمتهموفيالالهةبعضلسان

أولنحلما)صس(ىاخااما-للواين،قط!را

مننقلاتىالوسيلةبيروسسالمؤرخروايةفيايضاال!لممكان)72(

عنهزيوسالالهوايوالاول!الالهةهن)واحدكرونسالالهخلال!

أريوسدراXisuthrosالطوفانرجلالىالطوفانءبر(الاغريق

الرافدينوأدلىسكانانالمعروفومن(السومريةالطوفانقصةلي

مث!،اعتقدوالأنهموبتفسيرهابالاطلأمواضحوبشكلاهتموا

منللمرءيمكنالتيالفعالةالوسائلمنبانها،الشعوبمنغيرعم

وادلىفيالاقدمونالفوقد.المستقبليخبنههامعرفةخلالها

منصلالاواستنبطواالاحلاممنهغتلفةبنماذجقوائمالرافدين

انظر:منهاواحد

Oppenheim, The Interpretation Of Dreams in the Ancien

.)5691(,NearEast Philadelphia

مدينةفيتعبدكانتالتي(Nanshe)نانشةالالهةعرفتوقد

Iبتفسيرالمتخصصةالالهةبكونها.لكش اهبدافيوكان.لاء-لحلأم

'Shaشاعيلو)بلقبيعرفكاعنالبابلى ilu)الرئيسيهاعمالهمن

الرنيسةالوسائلمنالاحلامكانتاخرىجهةومن.الا!متفسير

وغباتهاعنوالكشفاواهرهاايصالطريق!عنللالهةيمكنالتى

كثيرةامثلةولدينا.وهلوكءlمرlوح!اممنلارفىlدسثليهاالى

-07-
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اثراخاسيس.انوالحقيقة.بهالقياالالهةتنولىماله

الاهـءالىفالتطرؤياهمغزىذعلايدركلم،البابليةالطوفانقصةبموجب

الهوهو،اياانذكرهالطريفومن.التوضيحمنمزيدايثلهايا

حد؟اكاثاقالقدماءالعرافيونيسميهكما،اللاورهة")73(الحين"ذوالحكمة

حيصث،.الكو.يخاطبرافقدولذلكالالهيةارالاسلافشاء-انمن

لراخاسيسالخاهـلدلا!ضاالتفاصيلاليثصرح،!!لخت

:اتلالذ
صص

فاه)ايا(انكيففتح

:)اتراخاسيس(عبدهمخاطباوقال

!؟افعلان"ماذاعليءقلتقد

لكساقولهلىاللىالغبرالىالانتباهفعليك

الي،استمعjIياجد

ودينيةعوانيةانجازاتعنتتحدثالمغتلفةالتاريخيةالعصورومن

استجحطبةكانتبانهاوالملوكالاهراءمنمنجزوهاادصوعسكرية

الامثل!ةوابرزاقدممنولعل.الاحلامخلالمنتلقوهاالهيةلاوامر

Gudea)كودياالشومرىالاميردكرهما.الانلعدوعملتناالتي

2.حلودفى N Tسنتلتىالدلىحلمهعنواليهتظعيلمن(.مق

0)ننكرسواواهرخلاله ) Ningirsu،بضرورة،لكسمدينةاله

)حولالغمسين!ه"معبد(Eninnu)ننو-اىالمعروفمعبمهبناء

:،الحلم!اعنالتظصيلمنمزور

stein, Sumerische Und Akkadische؟Falke

.591((5 ،)ff141.pp!ط،Hymnen and Gebete, Zuri

-8giالسومريةدي!ص( KU،!والعقل.الدكاء!يوةكلنكناية!ن
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كلماتيالىانتبهالقصبياجدار

سفينةوابنبيتكعلم

.)،7(النفسوانقلىالمالانبلى

فيالاصراعبوجوباتراخاسيسالىايايقولالتحذيرمذابعدء

وفيص.قليلسدظصيلها!كرلكلسنأغي!!

كاضك!صوانهواتراخاسيسالالهبينا!وار

ةالسفينةصص!لبرر-قحامه-لحبناهانعليهواناسحشباللد

لتالمة:

الاوامراتراخاسشىوتلتر

بوابتهعندكشيوخفجمع

لا.اتراخاسيسفتحلم

الشيوخ:هغاطباوقال

لهيlمعيتشلاالهيان

*خرعلهنهماكلض!بانوانليلانكلوان

...صلابعطض

جلإسايظ!رحيث"اتراخاسيس"الطوفانقصةعليهكنعىماهدا)74(

تفطد!اصلابهااويدوزدالمجازقبيلمنكانتالكوخمغاطبةان

فيالمقتبسالمقطعاUهفانوللىلك.صراحةالطوأنبطلاسمذكر

رقم3النص)كلكامثرماحمةفيننميمهمنوانسجامادقةامحراعلاه

حتيالنداءليالباب!المؤلففيهاسترسلاللىى(21-24السطر

.،توتو-اوبارابنشروباكرجل"الطوفانبطل؟كرعلجاء
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انكي)75(الالهأعبدكنتولما

!!الامربهلىااءبرنيفقد

(الآنبعد)...فيالعشىاستطيحلنانني

انليل)ول(ارضفي)قدمي(اضعاناستطيعولن

الاديىيذكر،مدينتهواهلسعيوخعلىالامرتمويهفيوزيادة

الذلىالوقتفيبانهلهمقالاوتيابشتمانكدكامشمدحمةفيالبابلى

سينعموثفانهم،لهانليل.بغضبسببالمدينةمنيرحلانمريضطر

وغلارغزيرةامطار:الالههذاعليهمسينزلهاالتيبالخيراتجانبهممن

.نادرةواسماكجيدةطيور،وافرة

)75(

(od

)76(

الطوترالت!تالنجاةسفينةالحدلث!عناالانننتقل

شخصيالهمحا1ل!هيمعسدالرافدينوادىفيالفردكان

!personal)الاخ!رلى.الالهةعبادةالىاضافةبادةبالهيخصه

ووسيطاشفههاالشغصيالالههدايكونانذلكهنالفرضوكان

اتراخاسيصانهنانجدفانناولدلك.الكبرلىالالهةعندلصاحبه

وقتبهيلوذاليدى.الشغصيالههكانلانهبالعبادةايايخص

الدينيةالعقيدةفيواهميتهالشغصيالألهبغصوعىانظرالازمات

السومريين:ندع

.912-126.Kramer,The Sumerians, pp

رثمالنعى،"اتراخاسيسك!البابليةالطوفانقصةمنمقتبسالمقطع

بطللانكلكامشملعمةلياما،38-48السطرالاوؤ/12/العمود

وانصهيبفضهصارانليلالالهبانعراحةيقولاوتنابشتمالطولان

ايا.سيدهمعليقيم"العمق"الىوينزلانليلارضيهجرسوفلدلك

.(35-343/الاسطررقمالنمىانظر)السفلالمياهاله

يي-
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فيالسفينةهذ.عنالباحثيستخلصهالذىالانطباعان.ببنائهاالامر

خكصصضصثصصعنهاالواروةالتفاصيلضوء

المثثسبيلعلفهناك،النصفيذلكالىصريحةاشارةتردلمبانه

ا!ححصا!!يما.ذلريردذصر!نف

ماغرارعلىا!لاءتسربلمنعإثقوبافيالخشبيينمسا-ييرلطلا!ها-هـغررز-

التوراةحفظتهماجانبالىهذا،الخشمبيةالسفنفىعادة!!فعله

وطليتالخشبمنصنحتانهاصراحةعنهايذكرالتيالطوفانسفينةعن

.)*(والخارجالداخلمنبالقير

البابليةالطوفانقصةمنيبدوذللث!رئ!نجهلكلخلافاولكن

فبالاضاتة/!صفمىالسفينةاان"اقرالظسضس،

قصتتذكر،-للكامشملحمةفيذكرمموردممنوالمتطوعينالنجارين41

يحىق"جاءالةى(atkuppuالاكديةفي))78(القصبعاملالطوفان

د!بثصركلنهايةلنوحاللهفقال:)6:29-79(التكوينسمرانظر)77(

الارف!.عممهل!3اانفها،منهمفلماامتلاتالارفىلانميامااتت

وتطلإء،مسا!لنالفلكت!،ل،جفرخشبمنفلكألنفسكاصنع

طوأ.يكونرراعثلثمائةتصنعهوعكلىا،بالقارخارجومنداخلمن

كواوتصنع.ارتلاعهذراعاوثلافيعرضهذراعاوخمسينالفلك

جانبيه.ليالفلكبابوتضع.فوقمنذراعحدالوت!ملهللفلك

اكعاهبيوفانت2انافها.تجعلهوعلويةوهتوسطةسدليةس!اكن

امى-ط.»الماءتعتحياةروحفيهجسدكللأهلكالارضعلى

ضديم،-ا-5"5بم-.طنالسةينةطول3-كانيروىفانهبيروسيس

(Stadium1تبلغاليونانعندالطوللقياسوحدة AV / r)وان

.،ستديم"2كانعرضها

(VA)29الثافى/السطر/العمودالثالث12/الرقيمرقمالنمىانظر.

-78-
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وتبرزاهمية.08()السفينةفيبناءغيرهمعللاسهاماستعدادا،)*(حبر.

علىمقطعفيذكر.وردبماالسفينةبناءفيالشكتقبللابصورةالضب

الاسطرتنصاذس."اتواخاسيس،)81(الطوفانقصةمنمهشمرقم

تتعلقسكلاعثصراصدبقاباعلىيحتولىالذىالمقطعهذامن)6صه،

:!ماملالسفينةبمواصفات

...كبيرةسدينةابن

...بالقمب)82،كديابنال!!وديكن

،"

08(ليم

،81

)81

عاملعنا!سماريةهنصوعىداثولرة*شاراتشيظهر

الاصلسومريةاملمةانا!تملمنأatkuppuالات!ب

ad - KIDالقمبسيقانشمحيمةاشياءصناعةيمتضكافىء(انه

وممانت.القواربومملىلك*وعيةوبعفىالعصران"عم!شوحي

ومن.الماءنفادلمنعبالقيرعاتتطلوالقوارب*وعيةهلهمثل

جانبالالمسماريةالنصوعيديدكرatkuppuانايضاا*!د

م!نمزيدحول.السقىبناءدعاتمميشتردالدفىالنطرص!

يرابع:التظصيل

CAD,Vol.4,!يو4." part,2 atkuppu

ايشاربينماللثجارا!ميزة(الاداةPashuسدية)فىالطسكانت

جرايعملكانبانهالمسماريةالنصوصلالاتبطملال!

اونسويةديستعمل!كانيبموماعلالتي("!ه،حديةأد

!ب.سيظنبس!

.ص2رفمكنميانظر

*دبح.ملخوتواصةكلمة

-07-
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83))كور""ماكورسفينةواجعلها ) Magurgur،.

العياة،*84("هئقلىةوسمها

منتصنعالتيالاساسيةالمادةبشأنجديدةروايةاماماننايظهرلهذا

جنوبفيبنزارةينمويزالوماكانالقصبانيخفىولا.السفينةهيكل

الاحجاممختلفمنالقواربصناعةفيايضايستعملزالماوانهالقطر

استحمالها.قبلبالقيرتطلىلانالاخرلىهيتحتاجوالتي

رقمالنص)الرقيممنالصغيرةالكسرةمذ.اصيةفانحالايةوعلى

فق!،السفين!ةونوعالبناءمادةذكرفيتنحصرلاالآنبصددهنحئالذى(2

الا-لديةفي)،الحياة"منقذاسمهاذكرايضاتشكلوانما

nasiratكل mapishti)النصوصفيمرةلاولذكرهيردالذى

.نحرفماعلالمسمارية

بحوزتنافانبالسفينةتتعلقالتيالاخرىالمواصفاتبشأناما

ملح!تمنعشرالحادىالرقيمفيعنهاوافيةمعلوماتالحظولحسن

:وارو0101كلكاشى تنابشتمالطوفانجليخاطبمويالالهيقول

سفينةوابنبيتكم عد

الحياةوانشدا"لاترك

النف!بىوانظالمالانبلى

علما.الللكككالفغمة،*السدينةوتعني*م!لسومريةاملمةث!8،

انكل:،المسماريةالنصوصلألرناثالسقىهنا!معداث!كر؟ن

,775.rbuch,pمحلا)هVon Soden, Akkdisches Handw

.1702،802/السصرقمالنصايضاواننر

ratصظحديةد841( napisht*!ك
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"لحيةاالغلو!اتكلةالسفينةلىواحمل.

ستبنىالتيالسينةاما

مقاييسهافاضب!

صص

لطولهامساهـلأعرتواجعل11

.،العمق)ميا."ابسو،مثلواختماأ

:فيقولالاله1،امرعلالطوفانرجلويعلق1ا

اياياسيىضلت)قصمه(فهمت!إ

باثبازهسلاشرف!الانبهامرتماانيأسيدىاجما

الطرتذرجلنظرفيمينةمسألةييهنلمالسفينةبناهانيبدو!وهن

يحتو!رقيممنيظهراذ.البابليةالطوفانقصةبموجب"اتراخاسيس،

واتراخاسيسايابيقحديثمندارماعلىتحتوىسطراعشرسبحةعر

المطلوبه.السفشة.-يجهل-لانالاضران،ابسفينةبضوص

صور.فهالهيرسمانالاله.طلىاخاا-باننقرأانناالطريفومن

ذلك:فكل*خبوان

لا.اتراخاسيسلفتح

ايا:يررءمظطباوكال

00001ابطقبلمنسفينةابنلم

*رفدكللي.صورةارسم

السدينةوابنيالصووةارىحتي

يعا-
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ألارض)85(علىالصورةايااطهفرسم

فنانرجلصالطرعسشطIبحد!هـ!ثصلوا
كلنحصلانالمؤملمنوكان،المطلوبةالسفينةبناءاكمالمندال.

---!------

السفيفةعنجديدةمحلوماتتضيفانالمحتملمنوتفاصيلاوصاف

لسو.ولكن،"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةمنالنهائىشكلهافي

التيالمواضعوفي)86(مخرومالقصةهذ.من!االثاالرقيمانالصدف

الاعتمادزالفماولذلك.السفينةاوساتعلىبالاصلتحتوىكانت

وابعا:شكلعنمعلؤماتمن!للكامشملحمةحفظتهماعلىرئيسيةبصورة

يصف.الاصيةغايةوفيوافيةمعلوماتسنرلىكماوص،واقساصا

:فيقولالسفينةبشتماوقنا

عيكدهااقمتالغامساليومول!

4ول)ايكوقاعدتهامساحةوكانث k)871،واحدا

ه!وكإخطن!ث

لمكاثرا021!د!فس

وهيكلها)98(العاد!حددت)عهـدا،
-3

.9-916لمالسطر!2رقمالثمىانظر)85(

اسطرمنوتسعةالاولالعمودنهايةمنمفقودةاسطرخمسةاواربعة)86،

الثاني.العمودفي15A..1'منالأسطروكدلكالثانىالعمودبداية

(AV)مربعاهمترا.*.بتقدوالمساطتلقياسوحدةالبابليةفىالايكو

(AA)لىراعال(البابليةد!ammatuيساولى)تقريبا.مترنصف

..وطولاثواع..،فصالتوراةفىجاءتكماالسفينةابعاداما)98،

(.VV)العاشيةاتر.ارت!عا.،وعرفطلوأع
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فيها!تهتجعلترر

طوأبكسبعةال!قسمتهاوب!ا
-

اقسامتسعةالىارضيتهاقسمتلم

htاءلمنع)خنسبمساميرفيهاوغرزت

ثميئث!ن

س!ر")09(وس!!

الز!تمن(،!ساراتمملاثةايضاوسكبت

!ئتال!و
السفينة()قلالةللأاستنظالسض)19،منواحد"ساو"افاقى

----

ولدلك..*.الرقمعنعادةبهايعبركلمة(،،3)سار"109(

يدكرلممكيالمن"وصه"00801يكونساراتلحةمجموعلان

إصس!البا3لا،لما"سوتو"ا"ايكونانالجائزمنوالدىالنمىلي

نسب*دانينبفيالعالى)بطبيعة.تقويبالتراتلمانيةيساوىمكيال

المساحساتلقياسوحدةباعتبار.للسارالمعروف11"ستعمالىعنا

.(مربامتواثيسحيةالى

وعو)هـ"الشبك"كدعانالسمنوالسكالقواربصناع!صشعمل)19(

أون!تبئ،منتظمةبصورةالقيرلبسطيستعملخث!بيلضيب

التداقودمنعجهةمنالطلاءعمليةوشظميسهلرلكلان،اخرى9

صنات!بانالزملاءاحداخبرفاوقد.اخرىجهةمنبالشيبكاثمير

السمكثمنلريبةلترةاليستعملونكانواالقطرجنوبفىالقوارب

.*عوادمنطقةفىتولر.ح!رةالعمليةهكق

-كيم
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حIلمIاختزنهطاللدينالسمنمناثنين"سارين"والىمم!/ا/،

مكح!صشكلعلكانتانهاالسفينةابعادعنذكرمماهـيتضح

انىويتضح.-طعاوارتفاعهمترا()06ذراعا013ضلمهطول

الاصمعرفتفثب(deول3)!صقيشءنكافت

تانالابافتررضشاواذا-ءما.الالنىالواخؤ-ق-فراصد--الاعلى-لستةالى

م!،طابقكلارتفاعيكونفانذاكمتساوية!لانتالفوايمرتلكبين

زب!فطسقدالسفينةثلثكانكال!"طوابق
جحسس-

مترا04والماءتحتكانمنهاا-03انذلك..،انزال!لعدايلا

الثاليالطابقسشوىالىغطستقدالسفينةتكونأخروبتحبير.فوقه

.ظامرة)39(كانتالقخسمةوان

طولهاانفالملاحظ.السفينةابحادبخصوصاخيرة!للمةلدينابقيت

امرطولهامثلالىارتفاصاانغير،عادياامرااعتبرربمامترا06البالغ

الاعتهاربنظرنأخذانعلينااخرىجهةومن.اخرىسفينةايةفيمألوفلهي

جهةالىللابح!اراىالاعتياديةالملاجةلاغراضاصلاتبنلمالسفينةان

الطومارائناءوجودلهايعدلمالجهةهذ.مثللانذلكالارضمنمحينة

ل!!!ييفينةاذا!شاءتتطلبكانتفالحاجه.باجمعهاالارضغ!رالذى

والمؤنالناسمنممكقعددا-لبر-واستيعابالاولىبالدرجةلعوم-تابلية

وهتوس!8سفليطوابق*ثةمنتتكونالسفينةلانالتوراةداما)39(

رو(يةدللطوابق؟كريردلمحينفى،(77العاشية)انظرلموعلوي

ببروسس.

..-
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بنىافهاذ،بالفعلفانارجلصنعهماومذا.!ر
06وارتفاع!امترا06طولهاالشكلمكعبةضخمةعوامةشكلعلسفينة

مكمبةالحوامةاوالسفينة-لونانالىننو.انينبفيولكئ.ايضامترا

ترتفعكانت)جدرانها(جوانبهااناطلاقابالغرورةيعنيلاالشكل

منتتكونكانتالسفينةان،حهالما.الاعلالى.الامنواحدبمسترى

اعرضهالكوناناىمدرجةطوابقكانتا.المحتمل.-اصعة ص--.ا-صصى
ارتفحتكلماالطوابقتتناقصومكذا،م(06كر)06هوو!صسفل

!السا.افيكون

شكلعلالفرضيةهذ.بموجب-لانتالعوامةانأخروبتعبير

التصميممذامثلانيخفىولا.طوابقسبعةذاتزقورةاىمدرجبرج

ارتفاعوتدرجقاعدتهاسسةبسببوالتوأزنالعومع!قابليةيعطيها

مكعبةعوامةاوتقليدىشكلذاتسفينةكا.تلوممااكثرطوابقها

النسكل.منتظمة

السمسه-دو!3!لؤبناءمنالطوفانرجلإنتهىانوبحدص
----"!حب----قيصحصجصى

عثصرالحادىالرعيموبموجب.اياالالهتعليماتحسبوالحيوانات.وا

نااوتنابشتمانطوفانرجلامرقدالاالالهكانكلكاشىملححةمن

الرقيماحدويعطي،8)39(الحمةالمخلوقاتلذرةالسفينةفييحمل"

جاهاذ.الئ!مأنبهذاوافيةتفاصيلاتراخاسيسالبابليةاملطوفانقصةمن

قوله:الطرفانرجليخاطبوهواياالالهلسانعلىفيه

عنهاخبررسوفلىاللىالمعمدالوقتتر!يب

."2لمسطر3رقمالنمىي!9،

2لنصا،49) li01-5يلاسطر/ص.

-؟هـ
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بابفاواغلقالسفينةادخللم

واهوالكواهتعتكشعيررفيهااحمل

الماعرفىوالعمالوقريبكوصاحبكوزوجتكا!

وحشيحيوانوكلالسهلحيواناليكساوسلواني

)59(السهلدالعشبيثلأ

بابكعندتنتكلسوف!وانها،

ومو،!للكاشى)69(ملحمةقيبالطوفانالخاصالرقيممنويظهر

الىفعلاصعدمنبخصوص،الحاضرالوقتفيالمتوفرالوحيدالنص

لهعYاتعاليموتنفيذاتباععلىحريصا-لانالطوفانرجلان،السفينة

.اعلا.فيذ-لر.جاءالذلىالنجو

*الطيوراصطاداتراخاسيسبانايضافيدكرالنصوصاحديضيف59،)

المالرقيمالثالث2رقمأالنصالسفينةليووض*لأ"المجنعةالسماوية

مأبعصوصفتد!رالتوراةاما30-35.!االسص/الثانى/اللمود

املكفتد*لمعك!دىا،يمومن":فصهماالسفينهورصعد

ىدكلمن،صكلومن.معكبيتكونساءوامرانكوبنورانت

دك!راتكون.هعكلاستبقائهاالفلكالىتدخلكلمنكنينجسد

كسلومنكاجناسهائمالبيومنكاجناسهاالطيورمن.وافثى

لامتبقائها.اليكتدخلكلمنكنين.كاجناسها9رفيlدبابات

لكليكون.عندرواجمعهيؤكلططمكلمنلنفسكتتظوانت

لمل"وعكلىا.اللهبهامرماكلحسبنوحفدمل.طعاماول!

.6:18-*(لالت!وش

.8.هـه8/*سكلرفمالنص619(
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)تسميالمائيةالساعةلذ"اتراخاسيس،فاناقصةدنهـو-..

لحلولىالمحددةالساعةفةوتوقيتها(ل!،أمأ*قىالبابليةفى
!م!-----------ء----------

تراظسيىالوصا!!ايةفيوردالير-كورث--فقد
عنواعتنوملاهاالمائيةالساعة"فتحالالةانالسفينةمواصفاتبشأن

.ء)89(السابعة-الىناتحى

بناءاكمل:الألهاوامر!سمبشىءكلالطوفانرجلاتم!وهكذا

منتظرافيها...والعمالوالاهلوالامتعةالمؤناليهااصمعدالب!يفينه

لافنا،سله-انالالهةشاءتالذىر1،صيإ!ن

خوفمنفيهابماتلكالانتظارلحظاتلمابلالكاتباليثيبزت

؟اتراخاسيس)99(الطوفانرجلعنفيقولوقلق

السفينةظهرالىعائلتهارسل...

وثربوافحلوا

ويغربميدخلكاندتعواما

البابليةالساعةاناىساعةعشرةكنتيال!النهارالبابليونقسم)79(

والسنةالشهرايامعددانغير.العاليةالساعةضعفتساوى

العاضر.الوقتفىهعروفهومايساوى

رقر)النصليالسبعبمدالموفانبمجيءأتراطسيسانلىرانهاى)89(

Tماائظرلم.(*-37*سطر/الاولالعمودلماثطلثالرليمالم

*رفيع!كلساميرايامسبعةبعدلان":التوراةددلكيشابه

.،عملته1ئمVمملVلابر,وجهمنوامعوليلةواربعينoيواربعين

/.4،يا:)التكرت

.451-47اثطني/الاسطر/العمودالثالث12/الرليمرقمالنمى)99(

ي!هـ
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.يستقراناويبلسانيستطبمللم

Ij:)..?(مرطهيفيضالقلبمكسوركان،قد

الحديثنتركانالمناسبمنيكونوهنافان!تاء

الكارثةهذ.تفاصيلمتناهيةببراعةالذىنرصورالبابلىالكاتبالىكليا

نهيقمثل5وتزمجرتعصفمدمرةاعاصير،السماءعنانيششرعد:ا!ولة

ظلامء-الثييلخورمثلما--ميامهتخورعارمفيضان،،الوحشحمار

اقيمالىمذعورةتراجحتننمممهاالالهيماال!حتيمكانفى!للودمارطلك

.السماوات

:تراخاسيس،)101(8البابليةالطوفانلقصةالبابلىالقاتبيقولي

الجوظاعرتنيرتلم

الغيومدادداوروارعو

اددصوت)اتراخاسيس(سمعوطلما

بابهليسدبالقيرلهجيء

البابؤلعانوبعد

الفيومديرعدادداحهكانس

نهوذ"عندعاتيةالريحواصبعت

التيارهعالسفينةوانطلقتالعبلالارض

مفقو!ة(اسطرلاستة

(!له!ةحديةل!امرهر"ءيتقيالقدبم!سور"كالةحرليا09،)0

بعلر.وما48مطنى/السطرسودحدث/12/الرقيمرقمكنص909(

هـ-4
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الس!ءأ2.؟،بمغالبه(7لاأنروالطائر*ءومز!

البيد1000

*نا،هثلضجيبهاو!مإ

لطولانIوبدا...أ%أ

الفروسكالعربالناسعلىشدتهلىوممانألأ!

اخا.يرىانا!خبام!انيعدفلمبخ

الدطرلهولبينهمالتمييز؟!مكانيعدولم

كالثوريغورالطو!انوكان

الوحثرحمارنهيقظاتعصفا!عاصيروكانت

الشصاختفتان()بعدحالكاانرموكان

اوتنابشتملسانعلجاءكماالطوفانمولأخربابلىاديبويصف

-:فيقرل)301(كلكامشملحةمنعثصرالحادىالرق!يمفي

المعينالوقتدلكحانأولما(1ا

*-اله!طرالليلد؟لثصرورالموكلوانزلى.!.

اختطاف!هعنتتعمثبلأبليةاسطورة4حونسبت!ئربهيئةاله)201(

والمؤوفر.يستعم*كركانماكناءانليلولمنلقدرbالواح

مئعاملبماتمكلكلسحرىمفولثاتكانتان!اطواحتلكلى

باجمعه.امونعلالسيكلة

:يلاناتدئىالنيبشكلهايلاسطورة.Oحول

"لإحملى(!رركلهـ).ك!."517.514

بعمه.وما98ر!يم3/السطرالنص9(ي!.
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البوطلةالىتطلت

للنكلفغيظالجوفكان///

إ-

البابواعلقتالسفينةدخلت)وعندئد(

03!)بوزو-أمورىالملاحيلىالسفينة+(ادفة)واسلمت(أ u3iد!ك"لما!ا

ال!راطدةاولوعندا!

51سودسعابةا!قئد%ظهرت

داخل!فىيوعداددا!له1هن

(Hanish)وخانيش(Shullat)شول!تكانا)بينما(

هقممتهادأيسيرانأ

للميا.السددعطنم(Erragal)ايراكالاطهاقتلع)وعندند،اأ

لوقشتطنىالميا.ليبكل(Ninurta)ننورتاا!مهوانطلقالسل

اثساعل.(Anunnaki)انوناكيورفعدالسهلرأ

.رW1ai.فانارتأ
ب!و

السماهعنانالىاوواطهمنالرعبوع!لىولما

*ئإ.)يتصم(هثلماالواسعةا!رفىوتعطفت"

اماايفعابيوسسروايةدالسفينةرباناوملاحالى*شارةترد)401(

jله.فىصيردفلمالتوراة.

صلاهـ
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ظلمةالىنووكلاستعال

)كاملا(يوماتهبالجنوبردعوظلت

(الجبال)غطتحتىت!بوهيسرعتهاوتزايدت

فروسحربهثلبالناسوفتكت

اخاهثولىانالأخيستطحفلم

السماءمنالناستمييزبالمستطاعيكنوالم

الطوفانلهولذعرواالالهةانحتى

أنو)501(الالهسماءا!اوصلواحتى*لمفالىيتراجعونفاخلىوا

الجداربمعاذاةتربضكلابوكأنهمالالهةواستكان

*

)601(لياليوصعبعياع!سبعةالمنوالهذاعلىالحالواسترتء

السفينة.في!لالقتعدامآبثصرمئالارضفي-لل.مىعليالطوجاحتى

ةذقرل،الناسمنالموتى!اتراخاسيس،قصةفيالبابليالاديبويصف
---*-.قى

---سى-،أ%

فراشاتوكائهمالئهريملاونكائط!!.

س!اثمعتقطتدالس!واتاعلىلكانتسمارهاما.السماءاله501()

الرافدلن.وادمما

الطولانهـحلولاتراخاسيسانلىرقدكانايااطهانايضالا!)601(

ا،سبعة"الاخرهواستغرقالسفينةبناءوان"السابعة"الليلة!

.اييطم

ب-7
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النهر)709(حافةعندكYWتحأيثعدواوقد

11
بقوله:ذلككلكامشملحمةفيأخراديبويصف

)809(السمكصغاروكافهمالبحريم!ونواصبحوا)

وانتهىالميا.هدأتانبحداوتنابثشمالطوفانرجلعنهمويقول

:فانا

م!انكلديخيمالسكونفوجدتالجوالىوتطلعت

إ

طين)901(الىجميعاالبشرتعولوقد///

بينعميقوحزنشدلدلندمدعاةالنحوهذاعلىالناسهلاككان،

:عروا،تننتيرمث!هـ-الالهلليثصربحبهالت!تلكوخاصمةلالهة

عبرفعد.كلكاشى(ملحمة)في.!كثشاراتبرإخاييميستشرتهاقصةفي)

!وق!علبي!لينيإ
اح!هاث-اقدهـعرلاتانجلي!الالهث!هـعليفي!ذريتها

الرميبة:"لكارثة

ض!ايتفعر!لكل

...ا

41ا!يتساطون)البثىابناءهيرىوعو

العظيمة،السيله،ننتوا!لأ

العصثارشفتي!عطت!

6صه./الاسطرالرابع/العمودالثالث12/الرقيمرقمالنص)709(

.3133/سطررقمالئص8101(

.339-*\/سطرنفسهالنمى)099،

-AA_
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أفىظصالصامسوكان

وجوكلعطش!بعين

بكتدلكالألغراتوطلا

الحكيمة(ل!ثالا)مامي،الاكهةمولدةلالت،الم

فيصارالنهارليت

حالكارجعوليته

اطهةمجلسدمعهمأمران)011(لنفسيجو!تكيفار

شاملبدمطر

شريرةاوامرمننفدبماانليلهالالاكتفىاما

مقيتبث!ر.نطقلانهذاد(Tiruru)تيروروومثل

ظابنفسياخترتهلماوفتيجة

نفسيالىالفوفجلبتاليهماستمعتاني

كالدباب)تتساق!(ولدتهاالتيثريتيلاصبعت

للنواعبيتدكالساكنةالبكاء،)من.كثرةسوتيبح.فقدانااما

لدعشتار(أاوونثتوانكيامثالمن!هةبعنيانفحالوهمن؟9،).

يةالنيدرضغواومنهمالناسعلالطولانارسالبشم!عاوضوا

انليل.مهوعناداصرارا!مم!رعين

.9-
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8بيما.منوولىسعنةكنتلوكماالسماءال!ارتتىعل

أنوالقائد؟عبحيثال!

8اوامر.المقدسونابنارهاطاعاللىى

بالطولانفجاءيكترثلماللىى

؟الدطرالىالناساسلمواللىى

منبالناسحلمااتراخاسيسقصةفيالبابليالاديبيصفثم

:فيقول،الطوفانبسببوشقاءبؤسمننفسهاوبالالهةعلاك

...تنوحننتوالالهةوكانت

...؟بالبعرجاءواانهمهل؟جوىما؟ا..

فراشاتوكانهمالئهريملاون3!ثلأ

اكلاكوكانهمالنهرحافهعندتحاشدواوقد

عليهموبكيتفرأيتهم.

اجلهممننواحياستثفلىتحتي

قلب!عنال!زنفنفستبكتلقداجمه

عواطفهااستنفلىتحتىننتووناحت

الارضاءلمنهعهاالالهةوبكى

الغصالم!فظماتحزنا()ننتوشبعت!

باكينجلسوالألهة(I)فانهمجلستوحيثما

-09-
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1)انحناوكأ.!مالسقياحوافىقملاوأ r)%%

العطثسمنهعمومةمفاهموكانت

)112(الجوعمنيتضورونوكانوا

مماثلبدورعشتاروالجنسالحبالهةقبرزكلكامشملحمة*وفي

حزنهاعنندصاعنمعبرةعالياصوتهاترفعالاخرىفهي.ننترللالهة

:الناسعلىواصفها

المخاضدامرأةوكانهاعشتارالال!ةمرختأوانداك(

:)وقالت(العلىبالصوتذا!الار!ةسيدةعالياعرخت

طينالىالقديرمهالايامتلكتعولتلقد!واسفاه

الالهةهجلسفيبالشرنطقتلانني

شمبيعلىهدمرة"حربلامرت

ةهؤلاءاناسيولدتالتياظحيند

(m،9اصافيعندتزاحمتاغنعاموكانها!ةالبابليماتبيمثل؟

001السقي

مق*نسانعلقت!هةبانحطئلةالعقيدةبوف!وحيبرزوهنا+11،

عيلتنعوالثرابولمل!ويقدمطعملمشقةعنهايعملاناءلا

افماهنمىعنهما-!تعدثاللدانوبى،!ةلسش.بدريعة

كيهتعتاجببا!هةيبضمنوجودوعممينس!لى"ل!ي!يان

"ت!حوهأنمبحيثصااثرريةحعمبلفتولد.وث!رابثكلمن

!ببثشماوتنا!كلطقرجللمقم!اللىالؤبانعلىكاللىباب

اليوطق.هوانت!الميا."نعسار

.691-33؟،/*!كلرفمهنص+99،

-؟9-
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الهائج.الطوتنوالى،الحياة"منقذةالسفينةالىالآنفمود*

اياميييييماالطوفابب.ضضان"اتراخاسيس،قصةمننجيتضح.،

فياما.السالعةالليلةبنهاية-اانهذلكومحنى،تلي)114(

الطوفاناننقرأنحناذ.وضوحاا-لثرالضورةفانكلكاشىملح!ة

عندما"وانهلياليوستايامستةالبلادتكتسحاسترتوالاعاصير

الذلىالهجوميخطللطيرفانالر!لجنوببهتوطأةالسا!-خصها!ليوحل

وانتهىالحواصفوصكنتالبحرهداثم.-هـكةطبيشضنته

.،)115(صض

انتهىانبحدفيهاكانوعمن،الحياة"منقذةالسفينة.اما

عثصرالحاديالرقيممنرئيسيةبصورةمعلفتفان،الطوفان

V1\'مخروماتراخاصيسقصةمنللثالثالرقيمانحيتكلكامنسلملحمة

.الطوفانقصةمنالوضعمذ،!أز

.342-ه/الاسطرالرابعالعملأ/الثالث12/الرقيمرقمالنمى)149(

1،1-19'0،/الاسطررقمالنمى)159، rالطوفانهطنالتوراةدأما

السابعاليوممن،يوماوخمسينمئةنهايتهالىبطيتههناستفرق

السوبعالشهرمنعثصرالسابعاليومالى)ايار(الثانيالشهرمنعثر

مي!ا.تدفقمنليلةواربعينايوماربعينفبعد.يلاول()تثبمين

وجهعلعائمةبقيتالتيالسفينةحنودخلالامطاروعطولالفمر

السابعاليومدالميا.انعسرتانبعدالاالجبلعلىتستقرولم"لما

.اما،ملا،7:9بعدهاوما61:.)الت!وين.السابعالشهرمنعث!ر

عشرمنالغامساليومدحدثالطوفانفانبيروسيسروايةبموجب

لافيوهوايارشهرالبابليالتقويم!يقابلهالدىش!ر

البابلية.السنةدشص

وعث!رفىوتسمةالرابعالعموديةنيمنسكلاعثصرخمسةبمقدار116()

.2،وفمالنصاندد)ل!مس5العصدبمايةمنسكلا

-29ب
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بحدلجييانهوونحتاوتنابثيمتعيقصالطوفان*

البثمعرمكانكلفييخيمسالسكرنان--فوجدوالمماا-هـ:صفا

واص!بحاوضعنهزالوقلى-مخفلصص--.!ككى" -صس!
:قيقولالنجاةساحلمنقوسينقاب

وجهيعلالنورفسقط)دالسفينة(نافلىةفتعتثم

باكياوجلستفسجدت

وجهيع!ستجرىوالدموع

الواسعالبحرسواحلالىكطلعاخلىتكم

هضاعفا)179(ميلاعث!راكلنيمسا!ةمنالأرضفبانت

نيسير"!اسمهجبلعلىالسفينةستقرتءويخ!-لمح!ض

ولابالسفينةممسكنيسيروجبل"ايامستةومضت)118((ة*ممأ3

:ا!نانظر،بالداتالسطرهداترجمةحول(

.CAD,Vlo. 4 sub elu, .p 121 c

ناالمسمارياتفيالباحثينهعظمالساندبينjوالرأ2691سنةمندا

جىكليكونانالمعتملمنوانهكردستانمنطقةفييقعنجيسيرجبل

،368ارتظعهيبلغحيثالمنطقةجبالاكلمن،متبرالدىهكرونبيره

!اءوؤد.السليمانيةهنبالقربدقعوهوقدماا!ف9ن!وايامترا

كتاباتتدكوهماضوءليولىlابالدرجةنيسيرلجبلفنعيينعها

بب!دتفرنهالتيق.م()882-985الثانيبالظصر7يث!ورالملك

ذلك:حولانظر)الصغيرالزابجنوبيالىموقعهوتعددموتيين

(-2817".)27/2691.Speiser, AASOR, viii

-39-
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اكمهااسمحلقدخر2وشعصر.اوتنالشتمقولحدعلى،تتحركررصا
..-..!ى.

نافياعللاوانهالاخيرما"للتتقدالسفمنةانالطوفانلرجل

استقرارماالسائخهس!من!تو".الدا!!كفالموقع

واطلقها:ةصعاماوقنابشتماخرجنيسيرجبل

رجعتانتلثلمولكنهاالعمامةوراحت

!يهحطاتعدلان!الحمامةرجعت!

وا!)و!ثلسثيفو

الاسماعيلية-الباطئي!ةالشيوخلاحداسمالواقعفيوبيرهمهكرون

اسمهكانربماوالذلىالجبلهداقمةتعتفر،حمهيوجدالدى

بيراو(اعلاهفيذpeiserمقالةانظر)،كودروونعهربيرالاصلي

ملههـالىبازياندهربهندلىمن،)سفرةانظر)كودروونعهنبر

Yصوعبيتوفيقللاستاذ،(ناسلوجه 9 ..XA،بغدا:امارفامطبعة

699 a).اب.صلاسمقراءةباحتمالالقائلالرألىبخصوصاما

لم(ومنالسينبدل)بالصادNisirبشكلالمسماريةالكتا،ة!

nasaruالفعلمنالنجاةاو)"الخلاص.)جبلبر-ههناهتفسير

فياللفوىالأشتقاقهلىامثللصعوبةهعتملغيراعتقادنافىفائه

فى:nasaruالفعلمسنالمختلفةالمشتقاتانظر)الأكدية

ff755.".صأنيدكوفانهبيروسيسالبابلىا؟المؤرخ.(،+ول"

علاستقرتقد(السومريةالقصة!الطوفان)رجلزيوسدراسفيئة

العصوعىبهداالتوراة.لإوتدكرارهينيافيGordyaeanجبال

تعوير!نعبارةارارا!بانعل!ا.ارارا!جبالعلىاستقرتان!

الكتاباتفىركسر.يردالدلى(لأraلم!اورارتو)القديمللاسم

ايضا.ارمينيابلادبهياتمدوالدلىالمسمارية
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رجعانيلبثلمومنهالسنونواور

لهم!يجدلملانهالسنونورجعلقد

3(ئخعئ!)وش

سوماتوالتوالىعلىا+لديةليوالةرابوالسنونوالعمامةتسص(

(!ا"+4)وأريب!و)وسينونتو(

وحيدث"نصهمانوحاطلقهاالتيالطيوربغصوعىادوراةوتدكر

وارسلعملووقدكانالتيالفلكطاقةذءنوحاانيومااربعينبمد

ارس!ل3،الارفىعنالمياهنشفتحتىمتوددالغرج.الفراب

العمامهتجدفلمالارفيوجهعلىالميا.قلتعلليرىعندهمنالعمامة

كلوجهعلىكانت*ميالان،الفلكاداليهفرجعتلرجلهاهقرا

ايامسبعهايف!افلبث.الفلكعندوادخلهاواخدعايدهلمدالارض

المساءعندالعمامةاليهفاتت.الفلكمنالعمامةفارسلوعاداخر

عنقلتقدالميا.اننوعفعلم.فمهافىخفراءزيتونورقةوأفا

ترجىعتعدفلمالعمامةوارسلاخرايامسبعةايضافلبث.*رف!

رصق.بانيذكرفانهبيروسساط8:60-12()التكوينايضااليه

تادرنمنولكنهتواليةمراتثلاثالطيوراطلقزيوسدراسوفان

دار"لميوال!ينالثالثةالمرةداليهعادتالطيوروانصنفهاالىيشير

أخيوفانحالايةوعل.بالانحساربدأتالمياهانولكمن!عرف

يرجعلمالدىالفرابكانالبابليةالقصةفىالطوفانرجلاطلقهطير

دوراندى-التوراةلياما.ماكلا3وكراوجدانبدالسبينةال!

ىاويج!ييءيروعبقىنوحاطلقهعندطاذ.الفموضيلفهالفراب

went)،يتررو" forth and fro)حتىلاالتوراةتعبييرحدعلى

له!داثحم!انالفرابعلكتبواذا.ك!الارضعنالمياهنشفت

!قعهمنهوتطيرهملهالبثصربنيبكواعيةاءرىولاسبابالسبب

العمسورمغتلفثىاعجابهمعل؟لكمنالعكسعلىالعماهةنالت

-.الزيتون!نفمهاوداليهرجعتعنلطنوحدليلكانتألانها
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انعسرتالميا.انل!عئمطومئهالنرابوراح

*هـورشنىإ

عث!راربحةالسيين!منمرلاولو!لطوفان

رو!اليها

.فشمهاالطيبةالطعاموائحةفاحتماعانو.للآلهةقرباناالطعامليعد

ع!لبابل.،-لالذبابالقربانمتدمحولIوتجمهو"الالهة
--

مشههامامنفسهالقارىءيجدالطوفانقصةمنالموضعهذاوفيء"

منانتهواكيعدالطوفانرجلحولالحظاالا-حيمثومثيرجديد

ضردمافيبالبشر!يلعماالبعضبضيييمفيموليسه-ف

علو!احتبجاالطوفانلاحداثنتيجةخرابمن

فحنالذىوالمشهد).#?\(t.الناص-ا.فها-ا-االخطيئة"هذ.

ملحمةوفي8"اتراخاسيسالبابليةالطوفانقصتيفيمتماثلالآنبصدد.

الاولىالشصةفيننتو)النسلالهةمنهحاكلفيتبرزحي!ث،كلكامش

اهـطلا:فيقوللنقطةIهلىهعلىارحيوانكتابهفىالجاحظويعلقل!

ك!انتالتيعياحطمةاانعلىاطبقوافقدالشعراءوالاعرابالعرب

عنقها.فىاللىىالطوقعليهاستحقتالتيوهيوراثدءنوحدليل

بلكاهالزينةتلكرمنح!العليةتدووتال!ا!!م!ةللدوع!

رجليهاودمعهاماالهـوممنومعهااليهرجعتحينال!سلاممليهنوح

وفيالرجايئضطبالطينرلكمنفعوضت،برجليهاماالطينمن

/صالاولاب-نرء،العيوان)،العنقطوقوالطعةالادلةحسن

،7.-946).

ال!اليفاق!ريكشفو!وانكلطهلسدلنعلااللىةعكجا-تلأ(،02

4،/السطر!وهـمثامنلمص"كلء!ءصهرلسمي!
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ارظ!االىدفمهملتذمح!بح!!أالثافيةد4!مثشار

:"أتراخاسيس،الطوفانقصةفيالبابلالكاتبيقول.فليل

الرائعة*لهةوشم

التربانفوقكالدبابفتهاهتوه

الترباناكلواانوبعد

:أ!ئلة،جميطاليمالان!ملتوجهننتواحهةوقفت

أنو؟القائدث!عباين

أالبغورحرقانليل!نروهل

الطوفانفاحدلايكترلالماللدانانهما

بالدطرالناسوخصا

تامدمعارعلىاتشتملقد

هعتمةالمث!رقةوجوعهمالانضارت

الكبير)1؟9،؟باللىمندنتلم

الثلان!ةلاسطرIوطرالسIلهـطالم!لولفىالفموفىمنشءطرفي!131(

وليعنافىكرههـرداللىىباللىبابالامريهملقماوبقدر.للاضة

منفانه.قلإلابعدذممرهعلسنآتيكدكامثسمدحمةمن!اةلهمقدع

واللىهباللازوردمنتصنعكانتال!لىمنمغتلفةانواعاانالصروف

النمسوعرداليهاعديلةاشاراتوردتوالتبمباباللىشكلعل

الهةذريةمنالبشرالىشسايرمزالدبابانوالراجح.المسمارية

لتنالرواالطوفانبفعلالدعاراصابهميناللى(عشتاراو)ننتوالنسل

طعةأنوطهمناخلىتقدكانتننتواحهةانوفي.كاللىباب

اشمهعلىاليوفانكانعنلطالدبابشكلعلىاللازوردمن!طاو

فيهاتساق!التيالسودالايامبتلكلتلىكر!عناتافىضاوعلقتها

.فىبابوكانمالبثرمنابنال!ها
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تقريبا

يعملهوكانأنو)؟(صنعهلىاللى

مصيرممىقررليتهوالان!حزنيحزنهانلت()43

l"lهنخلصنيوليته IAAواراحنيب

الضورةبنفسالمشهدمذابابلىكاتبفيصوركلكامشملحمةفياما

اوتنابشتم:لسانعلىيقرلعندما

الجبلقمةعفالمقدسالماءوسكبت

قدوروسبعةسبعةونصبت

والآسوالارزالقصبتحتهاوكومت

الرائعةالالهةفشم

الطيبهالرائعةالالهةشملقداجل

كاللىبابالقربانمقدمحولالالهةفتج!

)عشتار(الاليوصلتوحالما

ممبيرد؟بعيئة(ع!ا*زوردمنعقداعنها)خلعت

:)وقالت،اليطيتوددعندط)هرة(آنولهاهصاغواللىى

انسلنسوفيانمثلما:العافرونابهةايها

عنقيحولاللىىعلىااللازورد)عقد،

ابطانساهاولنالايامعدهاتلىكرسابقىفاني

التر؟نمنالألهةفليدنو)والآن(
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يقتربانلهفلش

يتروولمالطولاندث

الدمارالىشعبي

منحضرواجملةانلث!منالالهانكلكاشىملحمةمنويظهر3

منقلىة"السفينةانليللىiروحالما.متأخرا)133(وصلارو!ده

.فيفوغضىشححىيسألهاوانوناكيايكيكىالالهةالىالتفت،الح!اة
...--صص

عوالالهةاتفقتوقدالدمارمنالنجاةمنالانفسبحضاعحتطاعتإ

النابى!كلابادةء

لا
الهايابانفيقولانليلتساؤلاتعلىننورتا)133(الالهويجيب

فيالسببكانودالتمالىاخم!الطوفانالا!رفشىاكىمرالحكصة

علىرديأالاارحكمةالهوخخ!مم.البشرلالادةمخططاقهاافشال

كاني؟السبتبالذىأاخ!حلىءكانبليغةبكلمةلها!ت!ىلا

واسافهغيهفيشماديهالاضرالالهمذااياذ-لروقد.الكارثةفيالمباضر
حىص-----

:الناسبحقكبرااثماوباقترافهتمنتهفي

انليل:البطلهغاطباوقالفاهاياوفتح

البطل!ادلأانت!الالهةاحكمياانت

؟الطولانفاحدكتتترولمكيف

.3079/السطررقمالنص)123(

)اتراخاسشر!البابليةالطوفانقصةلياماكل!امشملعمةفىهلىا+12(

شؤرتا.اورءمنبرلاأنواسهاسميخرد
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24(

خطيئتهالخطيئةصاحبممل

اعتداء.المعتدىوحمل

العظب(جراء)من؟!لكلئلاترفقولكن

الفي،ديمعن)لئلاوتشلد

احد!ت!ه11;الطوفانمنوبدلا

الثاسعددلتنقصانقضتئاباللىليت

احدثتهلىاللىاليفانمنوبدلا

الناسعلدلتنقصانقضتالدظبليت

احدثتهالدىالطوفانمنوبدلا

البلادأ؟(سكانلتهلكحلتالمجاعةليت

حدلته1الدىال!ولانمنوبدلا

الناس)؟(عمدلينقصانقضالو؟ءليت

لألهةدعرافثسلمانش

حلمايرى)124(اتراخاسيسجعلتومني

اطهةصرلاثرو

بشانهالامرتتدبرانعليلةو*ن

ال!دى(wفىالواسع)بمعنىاتراخاسيس*سمانيغف!لا(

اوتنابشتم!طولانلرجلنعتبمث!بةكل!امثىملعمةفىهنااستعمل

ومتيالبايليةالطو!نض!ةفىالطو!انلبطلاسمبالاصلعبى

)2نراضيى.باسمهتسميظعلاصطلعنا
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صهلا.
بخصوصكلكامشمعحديثهاوتنابشتمالطوفانرجلويحتتم

ظ!-الىفصعداياالالهطلبالىاستجابانليلالالهانبقولهالطوفان

مباركاجبينيهمالمسثمومنزوجتهوبين)اوتنابشتم(بينهووقفالسفينة

:روقال

بثصراالاالانؤبلاوتنابشتمكانما

الالهةنحقهثلناوزوء!تهاوتنابرثممتىسيكرنالآنمقولكق

الاز!ار"رلم(،عندبر،يدااوتنابشتموسيقيم

كلكامش:يخاطبوهونفسهعناوتنابشتميقولواخيرا

بعيدااقيموجعلونياخلىونيوهكلىا

الانهطر"فم"عنيد

أ

عندوعاشاد.1ء)وزوجتهاوتنابشتمالطوفانرجلصكل!هكذا!

بطلزيوسدرانظيرهمثل)البحمرين(دلمونفيالارجحعلىاىالانهار)رهفم،

صلزيوسدرافانبيروسسروايةوبموجب.السومريةالطوفان!قصة

.)135(وملامحهوابنتهوزوجتههوالخلود3

وزوج!-صهعوريوسدراالطوفانرجلنزللماانهبيروسسيدكر39(

الىالقراديئوز!مالارضءاسسجدفانهالسفينةمنوملاحهوابنته

دقيم!قع!سالانتظارطالولما.هعهومنهواختفىبعدهالالهة

واء-"-ت،اوجماعتهزيوسدراعنيصحثوننزلوافانهمالسفينةمن

صوناسمه!اواخيرا.عليهدهثروالمانهمءيرباسمهعليهمينادون

سدفى"زيوسدرا"انهفعرفواالالهةعبادةالىيدعوعمالهواءليعاتظ

وملاحه.وابنتهزوجتهومعهلتقوا.جزاءاحهةمعليقيمرهب
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الطوفانبضموصتفاصبلهمنالرافدينوادىسكانلناتركهامهذا

والبابلية.السومريةباللفتينالطينرقمعلىمدونة

أثارعنالتنقيباتكشفتهل:منهلابدسؤالهناويبرز"

القديمة؟والمدنالمواقعفيللطوفان

منواحدة!لإنتالتياورمدينةالىالسؤالمذاعلىالاجابةتقودنا

وقوية.شهيرةحاكمةسلالاتفيهابرزتوالتيالمعظمةالسومريةالمدن

عنها!لشفتالتيإلملكيةمقابرماالمدينةهذهبهاشتهرتماابرزمنولعل

علتحتوى-لانتوالتيالقرنهذامنا!شريناتفيسيروليتنقيبات

والاكوابوالخناجروالقلائدوالاساورالحليمنوراثعةنفيسةنماذج

الكريمة.والاحجاروالفضةالذهبمنصنعمما-لثيرذلكوغيروالقيثارات

تنتهيانوشكع!الحفراعمالكانتعندما3891-9291عامموسموني

مرهـتاقدامخمسةمساحتهصنيرخندقبحفروليقام،الملكيةالمقبرةفي

تسبقهاالتيللفترةالحضاريةالمقوماتعلىللفرفالمقبرةهذ.تحت

منطبقةاقدامثلاثةعمقوع!فجأةظهرتالانقاضازاحةوبعد.مباضرة

قناعةوومدم،البكرللارضبدايةانهاوهلةلاولطنالتيالنقيالفرين

فياسترفانهالمستوىهذاعلىتكونانيمكنالبكرالارضبانولي

بالظهوربدأتوفبأة.الغرينيةالطبقةخلالاقدامثمانيةلمسافةالحفر

احبيد.اعصرمنفخارو-لسراتصوانيةادوات

عظيمطرفانع!دليلاولينظرفيالغرينيةالطبقةهذ.كانتلقد

..مق0035حدودفياىالعبيدعصرفهايةفياورمدينةاكعسح

مجستتبحفروليقامفقد،فرضيتهصحةمنالتثداجلومن

علىمؤ-لدةالنتاثجفجاءتالمدينةمناخرىمناطقوفيالمقبرةمنطقةفياخرى
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الاضرصحظىقدالطوفانقصةبطلاتراخاسيسالطفينشكولاء

الثالثالرقيمخاتمةكانتوان،السابقنظيرهغرارعلىبالخلود

ايابينالحوارنهايةمنمفقودةاسطرعثصرةمنا-لثروانصشمةوالاخير

البابليةالطوفانقصةمنتبقىممايظهرفانهحالايةوعلى.وانليل

اقعليه..حقمقةامانفسهوجد-ا.الالهان"اتراخاسيس،)136(

غير.الطوفانمنالرغمعلالبقاءمناستطاعالانسانانومييقربها
----.

مجددابنزارةتكاثرواوقدالبثصربنييرلىانيريدلااخرىجهةمنانه

منطلبفانهولذلك.وضجيجهمبصخيهموالقلقالمتاعبلهlفيسببو

غرأرعلالبثلرتكاثرلمنعننتوالنسلالهةمعيتشاوراناياالالهة

اياالالهبيقدارالذىالحوارمنتبقىمماويظهر.سابقايجرىكانما

وصنفيلدصنف،صنفيقعلىالنسوةقجعلانمنهاطلبانهننتووالالهة

وبهذامحرماتكاهناتبصفةالمعابدفيالنسوةبعضتكرصوانعقيم

البابو:النصتعبيرحدعلىولادات،التتوقف5اوققل

الناسبينممالثصنفليكنذلكالم!وبالاضافة

تلدلاونسوةتلدنسوةالناسدينليكن

(43!د!"كنلأا)باشيشتو-ثميطانةالناسبينليكن

ولدتهالتيضنمنالطفللتغطف

(Ugbabtu)اوكبابتوالنسوةمناجعليكم(

1ول)صواكيضيتو(توولما3انتووالأ 271 )Igisi)

تlلولادiتتوقفوبهلىامحرماتواجعليهن،1

12(وقم)النمىالنسابعالعمودوبطيةالسادسالعمودنهايةخاصة)126(

(NTV)القديم.العرأفمطبدفىالكاعناتمناصناف
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اللاحق.نصرجمدةوعصرالمبيدعصرنهايةبيئتفصلغرينيةطبقةوجرد

معنسميكةطبقةان.قدماعثصراحدالاحيانبعضفيسمكهابلغوقد

خمسةعنيتللابارتفاعطوفانحدوتولينظرفيتعنيكانتكهذ.الطمى

بشكلمنبسطةالارضانالاعتباربنظراخذناماواذا،قدماوعثصرين

شكلوانهلابدالارتفاعبهذاطوفانافانالرافدينوادىجنوبيفيواضح

وعرضهاميلا003عنطولهايقللاالارضمن.واسحةرقعة،رايهفي

فيالطسأثاربانالقولمنيترددلمفانهولذلك.ميلا001عن

المسماريهالوثائقعنهتتحدثالذىا!مظيمللطوفانبقاياميانمااورمدينة

.)128(التوراةمنالتكوينسفرفيايضاتفاضيلهذ-لرجاءوالذى

بالآثارامنييناالعلماءبينكبيراصدىوليلرأىكانلقد

لاكتشافاتهحينهفيمتوجاحدثاكانوقداالاخرىالمختلفةوبالاختص،صات

اربءكلفيواسمةشهرةاكسبتهوالتياورفيالملكيةالمقابرفيالباهرة

العالم.

بخصوصولينظريةمنيتخذونيزالونوماكانواالمختصينانغيى

عؤلا*ومن.!للياالرأىيخالفهمنفمنهم.مختلفةعواقفاورفيالطوفان

والنئاورفيوليعديهاعثرالتيالطبقةبانيعتقدالذىبيكذالاست

النهر،طسمنليستصنصروجمهةالعبيدعصرىبستوطناتبيقتفصل

بففلتكونتواتربةغبارعنعبارةوانما،الفيضانترسباتمناى

تمتبروالتيالمجاورةالصحراويةالمناطقمنتهبالتيالترابيةالزوابع

نيخاصةالرافدينوادىمنالبنوبيالقسمفيملحوطةطبيميةطاهرة

وتشغيصسهاورطوفانبض!وصوليسيررالىتفاصيلحولى)389(

انظر:والتوراةالمسماريةالنصوعىفى؟ممرهالواردبالطولان

,Woolleyم،1 Excavations At Ur, .p 82ff
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.)913(الصيفمرسم

لنماذجالمختبريةالفحوصاتضوءفيبتحفظولكنوليايدمنومنهم

انهاالىالفحرصاتمذ.بعفيتشيرفبينما.اورفيالغرينيةالطبقاتمن

انهاعلىتدلاخرىنماذجفان،الرياحبفعلمحمولةاتربةكانتربما

.)013(الفيضانعندالنهرمياهعادةتحملهمماغرينيةرواسب

عثرالتىالترسباتنوعتحديدجداالصعبمنبانهيرىمنوهناك

موادمنتتكونالرافدينوادلىفيالسهليةالمنطقةوالطخاصةوليعليها

النهريةالغرينيةالترسباتثمالصحراويةوالرمال-لالاتربةومختلفةممتزجة

)131(والبحيراتالاعوارترسباتمنذلكوغيراالبحريةالترسباتثم

فيوليعليهاعثرالتيالترسباتبنوعيةيتملقماباختصارمذا

بخصوصمختلفةوأراءتساولاتطرحتفقداخرىجهةومن.اورمدينة

.ا-رىسومريةمدنفيالترسباتمنالطبقةمذهمثلانبداماووجود

عص؟كايةمنابطوفانطمىمنطبمةتوجدلماذابحقالبعضيتساءلاذ

المجاورةاريدومدينةفيالطبقةهذهمثلترجدولااورمدينةفيالحبيد

فقلى؟ميلا15سوىعنهاتبعدلاالتي

مدينةانبالقولالسؤالهذاعلىيجيبانملوانالاستاذويحاول

عاملا!لانربمارايهفيذلكواناورمدينةمنالفراتعنابعد!لانتاريدو

رلك:حولالتظصيلشمزيدااننى)912(

12.31 Martin.A Beek, Atlas of Mesopotamia)6291(،p
انظر:*راءلهد.مجملحول9،9(و)0،9

,Mallowan.31ا! "Noah's Flood Reconsidered"،; Iraqvol،
.Part2)6491( pp. 47ff
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التلواءمنسلسلةوجودانثم.المدينةهذ.فيالطوفانحدةمنخغف

الطميوصولعدمفيسبباكانتربماانلدينتيقبيقتفصلالتيالرملية

مستوة،فيكانتاريدومدينةبانملوانيستبعدفلاواخيرا.اريدوالى

تقديبميستطيعلابانهصراحةذكرانهمنالرغمعلىاورمدينةمناعلى

نتوقعانينبغيلااننايرىوهو.ذلكتثبتاكيدةلقياساتارقام

يتعرضلمبمضهالانذلكالمدنمن-للفيالطوفانطسمنطبقةعلىالحثور

المستوطنب،قبلمنازيلتقدالطبقةهذ.لاناوالطوفانخطرالىاصبلا

.البناء)ثم!1(عبليةاثناء

النصوصميالانهرفيضاناتالىعديدةاشناراتهناكانالمعروفمن

جتومن،الرافدينلوادلىالتاريخيةا!عصورمختلفومنالمسمارية

الطمى،منطبقةوجودعنمتمددةمدنفيكشفتقدالتنقيباتفاناخرى

فندكر.اخرىالىمدينةمنيختلفوتاريخهاالطبقةهذهسمكانغير

فياورفيللطمىطبقةاقدمفيهتظهرالذىالوقتفيانهالمثالسبيلعلى

اخرلىسومريةمدنفيتعودلاالطبقةهذهمثلفانارمبيدعصرنهاية

ىا.م(ق)0092السلالاتفجرعصرالىوانماا!حصرهذاالىكيشمثل

وليخصصهالذىالتاريخعنسنة006منبنحويقدرزمنيبفارق

التيالطسطبقاتع!ايضاينطبقالقولهذاومثل.اورفيللطوفان

بعضيفترضالاساسهذاوعلى.ولكشالور-لاءفيا-لتشفت

فيضاناتعلىدليلبانهاتفسرانيمكنهذهالطمىطبقاتانالباحثين

شاملعظيمطوفانعلىوليسسنوياالرافدينوادىلهيتعرضممامحلية

.ولي)عه!1(يفترضكما

pا"ا.76.4-75.!ث!9،

اثعلا:سبيلعلىاثظر9(يدهي

Ancient)6491(ا.ه101ءع/. Iraq,ممرولهgeRع!
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أكاربصددقيلتالتيالاراء!لجملالمرجزالأستعراضمذاوبحد

وجهعلالقارىءعنايةنوجهاننود،السومريةالمدنفيالمكتشفةالطوفان

الذلىcنرحطوفانالى"عودةالموسومملوانالاستاذبحثالىالخصرص

.)137(السابقةالحاشيةفيذ!لر.علجئنا

الكتابا-فيالطوفانباقتضابملوانيستعرضالمقالةهذ.في

المدنفيالأثريةالتنقيباتخلالمنعنهوافيةتفاصيلمعالمسمارية

منملوانويستخلص.ويثروباككيش،اورخاصة،المختلفةالسرمرية

فيذكر.جاءوالذىالمسماريةالمصادرتذكرهالذىالطوفانانبحثهخلال

نهايةبينالفترةفيحدثالذىالطوفانذلكبهقصدربماايضاالتوراة

حدو-في)اىالثانيالسلالاتفجرعصروبدايةالاولالسلالاتفجرعصر

وضروباد-ليشمثلسومريةمدنفيأثارهوجدتوالذى،.م(ق.!2.

افترضكما.م(ق0035حدود)فيا!عبيدعصرطوفانوليسوالور-لاء

التالية:الاعتباراتعلىملوانرألىويقوم،ولي

قدالمسماريةالوثائقعنهتتحدثالذىالطوفانكونيستبعدافه-ا

احرىمدنفيالطوفانهذألمثلأثاروجودلعدمامبيداعصرفيحدث

كيشفيالسلالاتفجرعصرلطوفانأثارتوجدحينفي،اورخارج

وليعنهيتحدثالذىالطوفانولان،ولكشوالوركاءومثروباك

واضحبشكلعنيتالتيالكتابيةللمآثربالنسبةزمنيابعيدايبدو

.الطوفانباخبار

ناوهيطويلزمنمنذمعروفةحقيقةعلىكبيرةاهميةملوانيعلق-ب

عنةيiIjتفاهـا-عثصرالحادىرقيمهافياوردتقدكلكامشملحمة

بصدد.نحنالةىالطوفانانذلكفييرىوهو.العظيبمالطوفان

مما-!للكامئمىالبطلمنعصروقوعهفيزمنقريباوانكانلابدالان

-7.؟-
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البط!هذاملحمةالىتفاصيلهضمفي،ملوانرأىفيسبباكان

الطوتناخباربانيفترضعندماذلكمنا-لثرالىملوانوفيهب

ق.م،0027حدود)فينفسهكلكامشالملكزمنفيقددونتا&ظيم

عىوادلةوجودرمدمبالمسمارياتالمختصونيؤ-لدهمماالرغمعلى

والعشرينالخاسىالقرنقبلسومرفيالاسطوريةالقصةادبتدوين

.الميلاد)134(قبل

منملكأخرزمنفيوقعالطوفانانالمسماريةالمصادرمنإمروفا--

-اوبارابنزيوسدرا(=)اوتنابشتموموشروباكسلالةملوك

سلاهـ-ةاولانالسومريةالملوكقائمةمنايضاوالمعروف.توتو

حكمjاعلىتعاقبالتي-ليشسلالةكا.ثمبايثرةالطوفانبعدظهرت

فيلكلكامشاماصراالملك(ول4!8)اجاأ-رءمكانملكا)23(فيها

جا4الذىالطوفانانبساطةب!لالافتراضيمكنلهذا.الوركاء

فيالفترةوقعوانلابدكلكامشملأحمةفياوتنابشتمبطلهوذكرذ-لره

ادنىتاريخيحد3كلكاشىالملكعصربينالمحصورة

(Terminus antequern)لحدالطوفانبطلاوتنابشتموعصر!

س!+(3لما!،كل3؟30"4لاولس!)اعلتاريخى

فبرعصرالىبمود!شفيالبحثموضوعالطوفانثار2-لانتولما

الفرضيةهذ.سحةفلأثبات.م(ق0092)حواليالثانى-الاولالسلالات

عصروبيقكلكامش-اجابينالفاصلةالزهنيةالفترةتزيدالاينبغي

والتيالاولىكيثسسلالةشغلتهاالتيالفترةوهي)الطوفان-اوتنابشتم

ذلك.منيقربمااوسنة002عف(مباشرةالطوفانبعدجاءت

ه،؟،)

ء01-
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شملتالاولىكيشسلالةأنالتاريخيةالوجهةمنالمعروفومن

فيلكلكامشالمعاصراجاالملكأخرهمكانملكا)23(علىالملوكقائمةبموجب

ظئتتخصصهاالتيالخياليةالارقامعنالنظرصرفناماواذا.الرركاء

نت،الاخرلىالمبكرةالسلالاتمنولنيرهاالاولى!ليشلسلالةالملوك

وانمقبولغيرامرايبدوفق!سنة02()0حكموملكا)22"بانالافتراض

كليا.مستبعدغير-لان

بانسلالةالقائلة.بالفرضيةالىالاخذملواندفعتبالذاتالحقيقةمذهان

بالملكوتنتهي(ولtenna)ايتنابالملكالاالواقعفيتبدألاالاولىكيش

السابقينعث!رالائنىالملوكوان.فقطملكا)11(علىتشملانهااى،اجا

منفصلةمجموعةيكونونساميةاسماءمهظمهميحملوالذينايتناللملك

اعتباربعدمالقاثلبالرأىالاخذيريدفانهولذلك.وخلفائهايتناالملكعن

I فيالاخربعدمنهمالواحدمتحاقبين-ليشفيوالعشرينالثلاثةلملود

بينيفصلوقفقطملوكعث!رةيكونالراىهذاوبموجب.'?\(o)الحكم

الاولىكيشسلالةبدايةوبيقجهةمنالوركا+فيوكلكامثس!ليشفياجا

1002(فترةتكوننذاك2و.اخرلىجهةمنمبا!شرةالطوفانبعدقامتالتي

لخلممحقرلةفترةالطوفانوبيقكلكاشىبينتفصلافهايفترضالتىسنة

.)*1(ملوكعنصرة

،135(Jacobsen, The Sumerian king Lis،3 ." f152

المث!اربحثهيىملوانالاستا؟اليهايلتفتلمملاضةنورداننود)ث!\(

اراجعامنغيرهعنبيروسشىالبائيالمؤرخانةردفقد.اعلاهلياليه

تلقىزيوسمراالطوفانرجلانمفادطبووايةالطولان؟كرتالتي

ضرةيعفرانعليهوانالطوفانموعدبدنوكرونسولمنامره

،امتاباتجميعاى)امتاباتونهاياتواواس!بداياتليهاوررفن

سمينةرصتانبعدانهايضابيروسسويروى.النصتعبير!عل

-901-
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جديرةتلخيصهاهعلىجئناالتيملوانالاستاذفرضيةانلحميقة'في

معروفهومامعينسجمالطرفانعناثرىدليلتقديمتحاوالانهابالاعتبار

ضروبال!سلالةنهايةبيقالطوفانتضعالتيالسومريةالملوكقائمةفيعنه

بطبيعةتجيبلاالفرضيةهذ.فاناخرىجهةدمن.كيضصلالةوبداية

الموضو4مذابخصوصتطرحانيمكنالتيالاسئلةمنكثيرعلىالحال

عددباحتسابيتحلقفيمااكيددليلالىبحاجةزالتماافها)كط،التسإنك

.مباضرةالطوفانبعدجاءتالتيالاولى-ليشسلالةوسنواتملوك

وادىفيالمألوفةالطبيحيةالظواهرمنيعتبرالطوفانانالمعروفمن

دجلةميا.زالتماالمحاصرتاريخناوحتىالازمانقديمفمنذ.الرافدين

الجز4فيخاصةتقريباطمكلواسمةمساحاتتضروروافدهماوالفرات

يستطعلمالتيالمروعةالطببعيةالظاهرةهذ.ان.القطرمنالبنوبي

كانتأفذادالمتوفرةبوسائلهعليهاالسيطرةمنالرافدينوادىفيالافسان

اصرارمنسراءالاخرىالطبيعيةالظواهرمنغيرمامثل،الفردظرز

ومنموملاحهوابنتهوزوجتههونزلالسلامةشاطيءعلزيوسدرا

سمعواعنهمليبعثواالقوممنبقيمننزلولما.اختفوامام!رعان

لاعمالهجزاءاحهةمعيسكنسوفزيوسمدابانلهميقولهاتفا

يتوجهوابانقائلاالهاتفامرعم03صحبهبقيةلكوكلىالصالعة

وعل.الناصبينوينشروهاالكتاباتيستميدواوانبابلبلاد"لى

الأشي!اءمنغيرهادونباللىاتالكتاباتدفنالىالدعوةانمنالرغ

تشبالروايةفان،المفزىوافحغيرامرالطولانبسببالاخرى

الكتابةفشهكانتوقتفىحدثقدالطولانانالىوافحبشكل

..مق.،..بعداىمروفة

انند:بيروسسلوايةحول

37.135.Lambert,Atrahasis, p
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معتفاتقيمهماحيزاالطوفاناحتلفقدولهشا،اسلحتهامنوسلاحاالاكه

تلكمنواحدااننفترضانولنا.وتألينمالرافدينوادىصكان

الثالثالالفنهايةفيحدثتربماالتي،سرمربلادفيالعظيمةالفيضانات

بالناسالحقماوبسببهولهلشدةالاجيالذاكرةفيصدا.بقيالميلادقبل

لتأريخ""نتةانفسمهمالقدامىالمؤرخونمنهاتخذبحيثدمارمنوالبلاد

عنالمس!اريةالنصرصياحدفيالمثالسبيلعلفقرافنحن.الوادث

قولهبافيبالشور2وعن،الطرفانقبلماالىتعودباخبار8جاانه"كلكامش

.،)ث!1(الطوفانقبلماالىتعودحبرعلكتابةفيالنظرواممنت"

انهايضا(التوراة)وفيالمسحاريةالنصوعىفيالطوفانعنوالملاظ!

الاهطا:عطولبسببكانمابقدرالانهارمناسيبارتفاععنفاتبايكئلم

.)ايا(اكيالالهعنهامسؤولا!لانالتي،ابسو"العمقميا.وتدفقالنزيرة

الطوفانقصةكاتبحسابفيحتىالنهرلىالفيضانيكنلمالحقيقةوفي

كم045مسافةقطعتاوتنابشتمالطوفانرجلسفينةانبدليلالبابلية

وعلىالقطرشمالفيلترسووالفراتدجلةنهرىلتيارمعاكسوباتجا.

لاظكحا5المستبعدغيرمنفانهولهذا.قدم.!..ارتفاعهجبلقمة

بليونوالباالسومريونالكتابنهادوالتيالتفاصيلان،)138(الباحثينبعفى

الرقتنفسفيتعكسافما،السلات-المبكبرفجرعصرفيحدثطوفانعن

حدثتاكثراوطوفانعنالبثصريةذا-لرةفيعلقمطالقدمفيبحيدةرواسب

وبانبمادالادنىالثصرقفيغزيرةبامطاريتميزالذىالبلايتوسيقعصرفي

اوربا.في-لثيف

تتحدثالذىالطوفاناذا.؟لانوهوتقديرنافيصمسؤاليبرزهنا

البعث.هلىامن1صانظر*13(

:المثالسبيلعليانظر)389(

101..AncientIraq, pء ,GeorgeRoux!لم
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جملفلطذا،الرافدينوادىفيمألوفةحقيقةيعكسالمسطريةالمراجععمنه

؟باصر.القديمالعالمشملت-لونيةحادثةالقدأمىالكتابحمنه

ب!سالةاساسايتحلقكان"الطوفان،انفييكمنالسراناعتقادفاءفى

منجلياذلكيتضحكماالارضفيوانتشار.بتكاثر.ثمومنالافسانخلق

فعند-ولهذا،(ايضاالتوراة)ومن"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصة

.بصحبهيزعبهاكانلانه"الانسان"بهلتعاقبالطوفانأحدأثالالهةقررت

بموجبوظلمهضر.انتشاربسبباو)البابليةالروايةصسبوضبيبه

وجدحيثماالانسانليهلكبالشموليةيتصفانمنطقياكانفقد(التوراة

معينة.بقحةفلاقتصار.دوناىالارضفي

نظرفيكانالسنولىالطوفانبانالقوليمكنناالنظريةالوجهةومن

ارسلنهالذى،الاول"الطوفانلهذاصورةعنعبارةالرافدينوادىفيالفرد

ينسبمالتفسيرهذاان.الاولىالدهورفيمكانكلفيالبثصريةضدالالهة

منكثيرافسرالذىالرافدينوادىفيالمعروفالعقائدىوالاطارتماما%

عنهتمخضمماالهيةانفعالاتاولاراداتانعكاساتبانهاالطبيحيةالظوأمرأ

عبارةكانتالتيدينيةالوالشعائروالطقوسالمفاهيممنكثيرظهوربال!الى

يسوقانالمتخصصالباحثوباستطاعة.علياالهيةلصورمحاكاةعن

عنعبارةوشكلهابمجلسهاالمدينةفدويلة.المجاؤهذافيالأمثلةبعفى

السنةرأصواحتفالات.السماءالهأنوبرئاسةالالهةلدولةممبنرةسورة

الالهةعلىالبدءفيالفتيةالالهةحققتهالذىالانتصارذلكع!تتلاليداكانت

محا!لاةعنعبارةواقعهفي!لانالمقدسالزواجانكما،لهاالمعاديةالقديمة

.)عشتار(اناناالخصبالهةمن)تموز(دموزلىالخصب"الهلزواج

التيالنجاةسفينةبخصوصنبديهااننوداخيرةملاظةلدينابقيت

سابقا.ذكرناكما-لانتالسفينةهد.انفالملاحظ،الطوفانرجلعشعها
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عائت.زقورةتشبهكانتوانهاطوابقسبعةلهمنتظممكعبضكلعل

وذ8الحياة"منقةةبحقالبابلالكاتبسماماالتىللسفينةالشكلمذاان

تمتبرالرافدينوادلىمثلمنب-روسهلففيءتقديرنافيخامىمدلول

اليهيلتبىهالذلىالوحيدالمأوىوالجبالوالتلولكالزقوراتالمرتفحةالمناطق

الافقاذسفينةشكلفانأخروبتعبير.الفيضانخطريداهمهمعندماالناس

الهائلة.الفيضاناتايامالاقدمونيحيشها13.،صقيقةيعكسانماالبابلية

ناالمسماريةالمراجعفيالطوفانعنالبحثمذابهفختتمماخيرولعل

رو:ماعلتنصالتي"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةخاتحةنقتبس

بالطولانجئناوع!لىا

.اللماررغمالبقاءمناستطاعالانسانانغير

اتماطهةيامشيرانت

المعركةانااقوفىبامرك

ايكيكلاطهةفليستمعمديحكوفى

غمتك.وليمجدواالانثسودة!لى.ال!

مملهمالناسال"!الطوقانانشتلقد

الي!ها!الستمع

-،؟؟-
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لطو!ماناقيص!

ثمارلتمصرولمحقرفيؤ
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الارقاماعطيناماالطوفانلضصفصوصيثلاثةعلالملحقمذايشكل

النصاراما.بالسومريةالاولالنصكتبوقد.التواليمل1،2،3

يعرتمايزلفالةى.الثاضالنصويتألف،بالبابليةكتبافف*خران

يكملمختلفةعصوومنجاءتنسخعدةمن"تراخاسيس"الطوفانبضة

الحاثىالرقيممنجزءيشكلفانهالثالثالنصاما.احياناالبعضبعضها

الطوفانرجللساتملالطوفانقصةيروىهىالكلكامشملح!ةمنعئر

مذ.نقلمراحلكلفياسترشدناانناالىفنو.انونود."ادقنابئشم،

الرئيسيةالمراجعفدرجسكل.وفيماالاصليةالنصبلنةالمربيةالىالنصوص

المسعارية:النصوصضهلمبر

،:S)ولمهنص

.vl.Lxxvii!هاه"أ/ط..Poeble;PBS vol. Iv/1 8 pp. -7,07- PBS vol

0ك!لةTorchbooكا5)05ة!يو Sumeriany holoy (H!ك!ك!،

Third.4مهر. ed.) )pوو!
Theولaول:كن!"!ئ!5ا*"! Sumerian Flood Stoy5"nللا4.كا"

145.136..Storyof the Flood, pp

3(:)هنعىرلم

.504101.Speiser,ANET ( third ed. ) p

Lambert and Millard, Atrahasis: The Babylonian Story of the

،!*.0pp.ثذأثه

ثم:رلمهنعى

.!0Cainpell Thompson, The Epic of Gilgamesh, pp

.79-39.ded. ) ppنطا)Speiser, ANET

-117-

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



رقم\النمى

السوصي!قيلطوقالثاض!

-38

-93

-04

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

.6

هـ8

(مفقودةسطراوثلا.لونسبعة)الاولالعمود

البثصرمنجنسىدمار...اناريد

هخلوقاتيابادةايقاف)؟(اريدفاني*inلا،ننتوالالهةاجلومن

سكنامممواطنالىرجعواوقدالناصارىاناريد

وارفةظلا!اولتكونمدنهمليشيدوا

متدسةاماكنفيالمدن-للطابوقيوضعانفسى

مقدصةاما-لنفي...كليستقرانودمى

...هناكسأضعواني

المعظمةوالنواميسالمقدسةالقوانيناتممتلقد

.سلاممناكيكونانفعسى،الارضتسقىوسوف

أناولت!()نليلوا(ولداول)أنوخلقانوبعد

(Ninhuraag)ننخرساكو

السود)913(الرؤوصذوي.

مكانكلفيالحيواناتوتكاثرت

ذواتالحيواناتوكذلكالاحجاممختلفمنالحيواناتواصبحت

للسهلزينةلاربع3

الرليم،فىكسر):الثانيالعمود

المضنيةجهودهمارىاناريد

قويااساسافليحفر؟البلاد...

السماءمنالملو!لية...وعندما

(OVA)طبصورةهبثرفىللتعبيروالبابليونالسومريوناستعمل!كنايةaA

-؟م!الأ
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السماءمنالملوكيةوعرشالعظيمالتاجنزلهـعندما9

...متممة..09-

...فيالمدن...اسسوا19-

عواصمهاوعيناسماءمالهااعطى29-

يمدنودالقائدالى(Eridu)اريدو،المدنتلكاولواعطى39-

(014() Nudimud)

نوككالى(Badtibira()141)تبيراباد،الثانيةواعطىكا!-

(143()Nugig)
"(ا"Pabilsag)بابلساكالى(Larak()143)لاراك،الثالثةواعطى5!-

6a-سبار،الرابعةواعطى(Sippar)دا،لأ(اوتوالبطلالى(

(1)304(ثاd)سودالى(Shuruppak)باكيثرو،الخامسةواعطى7!-

عواصمهاوعينالمدنمذهالىالاسماءاعطىلقد!اجل8!-

الماءوجلبالارضحفر(ولكنه)السنوىالفيضانيوقفلمانه99-

(الترع)في

الرىوجداولالقنواتكرىواقام01()0

الرقيم(د)كسر

مخلرقاتها...ننتو...ثمومن014-

شحبهاعلىالمقدسهاناناالالهةوبكت\_41

لسفIوالمياهالع!مةاله)ايا(انكيالقابمن)049(

تلومنبالقربطلياالمدينةتل)914(

(42N)الالهةالقابمنUUI)عشتار(.

حاليا.الولايةتلكانتربما+14،

9(It)19(رقمالعاثميةائظر،لابهاسم.

.)فارة(ئنروبادمدينةفىتعبدكانتلالهةاسم)459(

012

http://al-maktabeh.com



الهةان(منالرغمأعلىالامريتدبرانكيالالهواخذ\_42

وانليلأنوباسماقسمتقدالسماء144-

(Ziusudra)زيوسدراالملك-لانالوقتذلكفي145-

...صنع146-

التبجيلمن...مختارةوبكلماتبخضوع147-

...عنديومكليقففكان148-

ويتكلميظهر...حلماذلكيكنولم914-

...والارضبالسماهومستحلفا015-

بع:الراالمصد

...فيجداراالالهة...151-

ببانبه،يقفوهوزيوسدرافسمع152-

...الجداريسارهوالىيقفكان153-

كلماتى!الىفاستمع،اكلمكاناريد!ياجدار154-

:!صاياىjالىواصغ155-

العواصمفي)؟(المستوطناتكلالاعاصيرتكتسحسوف101-

...الانسانذريةملاكان157-

...المجلسكلمة،الاخيرالقراران158-

وننخرساك)146(وانليلأنربهانطقالتيالكلمة915-

...الان...الملوكيةاسقاروان016-

.(الرقيمف!ممسر)

المدمرةوالموأصفالاعاصير!للوجاءت10-3

العواصمالاعاصيرواكتسحت203-

.،الجبل"مل!ةحوليااسم!ويعنىالسومريينعنهيلام!هة)6!ا\(

-121-
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-302

-603

-702

-802

-02،

-215

-251

-353

-35،

-354

-255

-256

-357

-358

-925

-036

،89*

ليالبموسبعايامسبعةنيالبلادالاعاسيرا-لتسحتانوبعد

العالية.الميا.فيقتأرجحالسفينةالمدمرةالاعاسيروجعلت

والسما.الارضيفأنارتالشمسبزغت(الطوفانانتهى)وعندما

)147(الفلكفيكوةزيوسدرافتح)وعندثذ(

لفلكlالىباشحتهاالسفينةفدخلت

الشمسالهامامزيوسدرافركع

والاغنامالثيرانمنكبيرةاداعده)زيوسدرا(الملكوفحر

الرقيم،فىكسر)

...يبعلانوالارضبالسماءاستحلفه

05.والارضبالسماءوانليلنو2فاستحلف

إلارضي.منتنبعثالتيالحيوانات)؟(فخلقا

وانليلنو2امامزيوسدراالملكوركع

الالهةمثل)ابدية(حياةوهبا.اللذين

الالهة.مثلالازليةالحياةالىرفعا.واللاين

،زيوسدراالملك)الالهة(اسكئالوتتذلكفي

الدمار)؟(وقتالانسمانبذرةانقذالذى

مدا!ل!()دلمونؤ"الثصرقفي،البحرعلىبلدفي

2am-السومريةاملمةتعنيلوالعPفى gur4

-239-

الئ!ف،)السفينة
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)2هنعي si،

،أ!إضاب\9لألجيهاا!وفانق!ة

-1

-3

-3

-4

-6

-7

-8

-11

لأ-3

4؟-

6؟-

الصي!5لبابلالسرمننسف-ا

:*دلسود

البث!رمئلالالهةكانتعنهما

التص!منوتطنيالحكلبشقةقنو.

4(ت)1عظيطالالهةقعبكانلقهاجل

كبيراوالمنا.ضاقاالمكلوكان

ال!مالسبةالالهة((nإكدال!)انرفاكيوكان

المكل.بمئقةتنو.!لا!()ايكيكيالالهةجلوات

الملكمو(ولملىانر2ابوممكان

النامم!(انليلالمحاربمشيرمموكان

*(nهحلا)فنورتا1881(حاجبهموكان

(+ف)انونكلتهموعه

ببعضبعضهاالايدىالألهةوضعثم

)المناعب(بينهمفيطوتقاسمواالقرعةوالقوا

السط.ألىنو2صم!انالنتيبة()فكافت

اتبامهالىالارض...و

وعارضتهالبحرعزلاجوأعلى

ض!()انكي*صاد

49(،Aكانلقبوعوامرص،ءهلضيلا)ف!لا"كلمةان!واقعفى

انظر.سيم!خلفامرسيحملالدىالغاثمبمثابة!مله

.*1-يا46ص،مسال!المبك()مد3*فول!ولموص

-13!-
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-17

A_\

-91

-02

-31

-32

-23

-34

-25

-27

-28

-93

-03

-31

-32

-33

-34

ه،-

-36

-37

-38

(941)

السماءالىنو2صعدانوبعد

1914(ابسوالىانكيونزل

السطوات000

ايكيكيعلى...

يحنرون!لانوا...

البلادحياة...

يحضوننواكا...

البلادحياة...

دجلةنهر...

الحمقعن...

اقاموا...

ابسو000

البلاد000

وسطها...

راسهارفعوا...

الجبال.كل..

التحبسنينفاحصوا

العظبمالهور...

العناءسنينفاصوا

اربحينعلى...زاد

ونهاراليلاالعملمنعانوا...

*ركلجولىفىجميصنتصود.طيالفيامعيد

-\38-
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)015(ويشكونيلفطونفكانوا93-

:)قانلين(الحفرمنويتذمرون04-

الحاجينا...نواجهدعونا41-

الشاقعملنامنيريحنا42-

البطل،،الارمةمشير...43-

بيتهفيوهوالهلعقلبهفينثيربناهيا44-

to-البطل،،الالهةمشير،انليل

بيتهفيوموالهلعقلبهفىنثيربناهيا46-

فا....فا.ففتح47-

:)قائلا(الالهةاخوتهوخاطب48-

القديمالحاجب...94-

بقسايافيهارقيمهنكسرةوهناكالموضعهلىادمغرومالر!ييم)

بالأصد(امانهلىادالارجحعلىكانتالاسطر

نقتلهدعونا...

النيرنعيدعونا...

)فا.(...ففتح

الالهةاخرتهمخاطبا()وقال

القديمالحاجب...

انليليعينهسوف...

خرا2يعيئسوف...

الثافى:العمود

البطل،الالهةمشير57-

akaluاحدىالتعبيرحول1015( karsuعنابلغ،"اشت!ي"،

مر،/الاولالقسم/الاولالجزء(CAD)الاشورىالقاموسانظر

335-356.

2؟-صه
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-58

-95

-06

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-96

-07

-71

-72

كا-

-74

-75

-67

-77

-78

5319

15+

بيته!فيوهوالهلعقلبهفينثيربناهيا

البطل،،الالهةمشيرانليل

بيته!فيوهوالهلعقلبهفينثيربناهيا

الحربنعلندعوناوالان

.شعواءحربانعلنهادعونا

!للماتهالىالالهةفاستمع

ادواتهمفيالناراشعلواثم

"مساحيهم،فيالنارواضرموا

تهم.حمالاواحرقوا

يسيرونوهمحملوهانم

انليل.البطلمعبدبوابةالى

الليلمنتصفحانوعندما

)انلكل(الالهعلمدونبالمعبداحاطوا

الليلمنتصفحانعندما

)انليل(الالهعلمدون"ايكور،)519(باحاطوا

الهعرهباصا(Kalkal(153))كلكلبهمابصرولما

...يراقبواخذالبابفزلج

،Nusku()1531نسكوكلكلايقظنم

...ادضجيجالىيصفيانواخذا

سيد.نسكوايقظثم

نؤفىانليلطهمعبد(

لمدبدlحارس(

انليل.ولزيو)(

-؟-
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9v_له()وقالفراشهمنيخرج.وجعله:

محا!رمعبدكان!.هـياسيدى

بوابتكالىوصلتقدالحربهـوان1

محاصرءمبدكانانليلهـيا2

بوابتكالىوصلتقدالحربهـوان3

مكانهلىiانليل..هـ.4

فاه،"انليلوفتح5!

نسكو:الوزيرمخاطباهـوقال5

بوابتكسداحكمنسكوهـيا7

امامي.وقفسلاحكهـخذ8

بوابتهسدنسكوهـفاحكم9

انليلامامووقفسلاحهواخذ-09

فا.نسكوفتحثم19-

انليل:البطلمخاطباوقال2!-

...ممالابناء!ياسيدى3!-

ابنائكأمنخائفانتفلم49-

همالابناء!انليليا5!-

ابنائك؟منخائفانتفلم69-

هناالىأنوطلبفيارسل79-

امامك.انكيول!حضر89-

أنووجاءذلكففهل99-

امامه.انكيوحضر00-1

حاضراالسماءملكأنوكان101-

موجودا"ابسو،ملكانكيوكان201-

ناكينواحضرولما30-1

؟--27
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01

11
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13

14

16

17

NA

91

03

21

TV

TV

24

25

6V

27

...انليلنهض1-

فا.انليلوفتح1-

العظاع!:الالهةمخاطباوقال1-

ضدلى؟موجهالآنيجرىماانهل1-

؟...حربااخوضانعلي.وهل1-

عيني6بامارىماذا1-

بوابتيالىوصلتوقدالحربانها1-

فا.أنوففتح1-

انليل:البطلمخاطباوقال1-

بوابتكايكيكيالالهةيحاصرلماذاتعوف(الكي1-

-1

الثالث:العمود

الامرحقيقةعلىليقفيخرجذ-كودع1-

الامر...1-

....ابنائكالى1-

فاهانليلففتح1-

:نسكو(زير-P)مخاطباوقال1-

ابتك()برأفتعنسكويا1-

...وسلاحكخذ1-

كلهاالالهةمجلسوفي1-

:)قائلا(كلماتناوبلغهمقمزماسجد1-

نو2ابركمارسلنيلقد1-

انليل"!اربومكيم!م1-

ئنورتاوحاجبكم1-

الاسألكبم(انوكيوعمدتكم1-

1..VA-
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03

V

32

*

34

35

36

rv

38

9T

42

46

47

48

94

المعركة؟خوضعلالمحرضكانمن1-

؟الضوماتاثارةعلالمحفزكانومن1-

...الحرباعلنال!ىمن1-

...رمن1-

-1...

أنليل1000-

I-الالهة:كلمبلس(الىنسكو)فةمب

:ئلا()قااوضح10003-

نو2ابو!لمارسلني(القد1-

انليلالمحارب)ومشيركم(1-

ننورتا)وحاجبكم(1-

:الاصألكم(نكيانو)وعمدتكم(1-

المعركةخوضعلالمحرضكانفي1-

؟الخصوماتانارةعلىالمحفزكانومن

؟...الحرباعلنالذىمن1-

؟الحرب...و1-

...في1-

انليل...جاه1-

الحرباعلانلعمصممةالالهنحنمناواحدكلان1-

)الحفر(في...لتد1-

)الشاق،الحمل)قتلنا(ولقد1-

-1

كبيروعناءناصعبعملناان1-

الالهةمنوا-كلتكلموقدوالآن1-
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نزرامطر.اددالالهجعلالعروفي
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سفينةوابنالبيتهدم24-

الحياةوانشدالمالاترك25-

النفسوانقذالملكانبذ26-

الحيةالمخلوقاتكلبذرةارسفيمةفيواحمل37-

صتبنىالتيفينةاداما28-

مقاييسهافاضبط!2-

لطولهامساوياعرضهاواجعل03-

.(الحمق)ميا.!ابسو،مثلواختمها31-

ايا:سيدىالىفتلت)قصده(فهمتلقد32-

الآنبهامرتماان!ياسيدىابل33-

بانجاز.سأتشرف34-

القنواتناظراومفتثرتعنيgugalluالكلمةان.الواقعد)017(

1-ول

http://al-maktabeh.com
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وقالفا.اياففتح36-

:عبد.مغاطبا37-

يإتي:مالهمقل38-

يبمضنيانليلبانعلمتلقد93-

مدينتيفي(اليوم)بعداقيماناستطيعلافانيولذلك04-

انليلارضفيقدمااضعاناستطيعولا41-

اياسيدىمعلاقيم"العمق،الىسانزلفانيولذلك42-

عليكمسينزلفانهافتماما43-

الاسماكواندرالطيوراحسن44-

الفنيةبمحاصيلهاالبلادتمتلاوسوت45-

II-قمحمنمطرابالزوابعاللوكلعليكمسينزلالمساءوفي

.الخيراتعليكموسينزل47-

الفبراطلالةوعند48-

حوليمنالناساجتمع94-

(ماتوت05-،5أالاسص

ألقيرالصنارفحمل54-

الاخرىاللوازمالكبارجلبحينفي55-

هيكلياقفتالخامساليوموفي56-

،واحدا(دا،لأ)"ايكو،قاعدتهامساحةوكانت57-

ذراعا013جدرنهامن-للارتفاعو-لان

ذراعا012سطحهاجوانبمنكلوطول58-

وهيكلها.ابحادهاحددت)هكذا(95-

!وا!سلسث!ةفيهاجلتلقه06-
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!اهـ

هـ5

اقسامتسعةالىارضيتهاقسمتثم

الماء(لمنع)الخشبمساميرفيهاوغرزت

وبالمؤنبالمرادىزودتهاثم

الكورفيالقيرمن،!ساراتستةوسكبت

الزفتمن"سارات،ئلاثايضاوسكبت

السمنمنلاسارات،بثلاثالسلاسلحملةوجاء

السفينة)؟(لقلافةاستنفذالسمنمنواحد!سار،الىاضافة

الملاحاختزنهاالسمنمناثنين،!سارينوالى

للناسالثيراننحرتثم

يومكل،!أالنهلهموذبحت

الابيضوالضروالسمنالاحروالخمرالعصيرالعمالالىوقدمت

النهرمياهنهاو!()بغزارةمنهاليثصربوا

السنةرأسيومفيكانوالوكمااوليحتفلوا

يدىومسحتدهان...فتحتثم

السفينةبناءتمالسابعاليوموفي

المشفةغايةفيكانالماءالىانزالهاانغير

والاسفلالاعلىفيالالواحيبدلواانعليهمكاناذ

الماءفيثلثهاغطسانالى

املكماكلفيهاحملتثم

فضةمناملكماكلفيهاحملت

ذهبمناملكماكلفيهاوحملت

حية.مخلوقاتمنعندىماكللاوحملت

قرباىوذوىعائلتيالسفينةظهرعلىواصعدت

وكل،المتوحشالبروحيوانالحقلحيوانظهرهاعلىواصحدت

الصناع
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:)بقوله(معيناوقتاشمسليهـوحدد6

هـلهلاكمطرالمسا+فيبالعواصفالموكلينزلهـصينما7

البابو،غلقالسفينةهـفادخل8

11jالمعيق.الوقتذلكحانلما

الهلاكمطربالعواصفالمو-للانزلالمساهوفي09-

البوحالةالىتطلعت19-

لل!نظرمخيفاالجولكان62-

البابواغلقتالسفينةفدخلت39-

مورىبوزور-2الملاحالىالسفينة)؟(دفة)واسدت(49-

Puzurكلا) - Am)

مثاعمنفيهماو"الهيكل،اعطيته65-

الفبراطلالةوعند69-

سوداءصحابةالافقفيطهرت67-

داخلهافييرعداددالالهكان89-

يسيران(Hanish)وخانيش(،ملللا"3)شوللاتكان96ءبينحا(

مقدمتهافي

والسهولالببالفوقينذرانودا001-

السفلي،لسدI)دعائم(Erragal)ايراكالالالهاقتلع)وعندئذ(101-

السدودفوقتطفىالميا.ليبحل(Ninurta)فنورتاالالهوانطلق201-

Uن!أ)ناكيانوورفع30-1 (Anunnaلمشاعل

الارضبانوارهافأضاهت40-1

السماهعنانالىاددالالهمنالرعبوصل)ولما(015-

)يت!حطالاناهمثلماالواسحةالارضوتحطمت601-

طلحةالىنوركلواستحاد701-

)!لام!يوماتهبالبنوبريحوطلت8،\-
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(الجبال)غطتحتىتهبوهيسعتهاوتزايدت1-!.

ضروصحربمثلبالناسوفتكت011-

اخاهيرىانالاخيستطعفلم\-11

السماءمنالناصتمييزبالمستطاعيكنولم112-

الطوفانلهولذعرواالالهةانحتى113-

أنو)171(الالهسماءالىوصلواحتىخلفالىيتراجحونفاخذوا114-

الجداربمحاذاةتربضكلابوكأنهمالالهةواستكان115-

المخاضفيإمرأةوكأنهاعشتارالالهةصرخت)وأنذاك(116-

11-Vقائلة(العذبالصوتذاتالالهةسيدةعالياصرخت(:

طيقالىالقديمةالايامتحولتلقد!واسغاه118-

الالهةمجلسفيبالثصرنطقتلاني!11-

الايةمجلسفيبالث!رانطقانلنفسيجو.زتكيف012-

مدمرةبحربشهجيعلىفأمرت121-

مؤلاءاناسىولدتالتيافاحينفي122-

السمكصنارو!نهمالمحريملأوناصهحواحتى123- ..

معهايبكونالالهةفاخذ124-

شفاههم.)؟(يبستوقديتباكوناذلاءالالهةوجلس125-

لياليوستايامولستة136-

الجنوبرياحكانتحينفيالهبوبعلىالطوفانزوابعاسترت127-

البلادتكتسح

السابعاليومحلوعندما128-

الهجومفيللطوفانالجنوبيةالزوابعوطةخفت913-

المعركةفيكالجيششثتهالذى013-

البابليين.ستقطتدالسماواتاعل)917(

.-018-
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.الطوفانوانتهىالعواسفوسكنتالبحرهدأثم131-

(مكان-لل)فييخيمالسكون)وجدت(الجوالىقطلعتولما132-

طينالىتحولواقدجميعاوالبشر133-

-لالستفمستوياالرؤياومدى134-

وجهيعلالنورفسقط(السفينة)فينافذةففتحت135-

با!لياوجلستفسبدت136-

وجهيعلىقبرىوالدموع137-

الواسعالبحرسواحلالىاتطلعاخذتثملأ-38

مضاعفا)*1(ميلاعشراثنىمسافةمنالارضفبانت913-

*sة3)نيسيرجبل!رالسفينةواستقرت014-

11-Iتتحركيدع!اولمالسفينةنيسيرجبلمسكلقد

يدصاتتحركولمبالسفينةممسكنيسيروجبلثانويوميومومضا-42

ولمبالسفينةممسكنيسيروجبلرابعويومثالثيرمومض143-

تتحركيدعها

1 t-tولمبالسفينةممسكنيسيروجبلوسادصخامسيومومنى

تتحركيدصا

السابعاليومحلوعندما145-

واطلقتهاحمامةاخرجت146-

رجمتانتلبثلمولكنهاالحمامةفرا!ت147-

I A-%لهامحطاتجدلملانهاالحمامةرجعتلقد

واطلقتهالسنونواخرجت)وعندئذ(914-

رنجعانيلبثلم!لكنه.السنونوفراح015-

لهمحطايجدلملانهالسنونررجعلقد151-

7wnهلىاترجمةلحو(؟fانكل:لسكل

A%--%
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NOT(-ومن)واطلقتهالغراباخرجتثم

انحسرتتالميا.انرأىعندماولكنهالنرابفراح153-

يرجعولمونعقوحاماكل154-

قرباناوقدمتالاربيالرياحالى(السفينةفيما)-للاخرجتوعندئذ155-

56N-الجبلقمةعلىالمقدصالماءوسكبت

قدوروسبعةسبعةونصبت1-ياه

والاسوالارزالقصبتحتهاو-لومت158-

--الرائحةالالهةفشسم915-

الطيبةالراثحةالالهةشملقداجل016-

-لالذبابالتربانمقدمحورالالهةفتبمع1-ت1

1)عشتار(الالهةوصلتصوحالما163

أفولهاصاغهكبر(ذبابهيئةع!لازوردمنعقدا)عنهاخلعت163-

:)وقالت()*\(اليهايتوددكانعندما)مرة(

هةااللازورد)عقد،انسلنسوتانيمثلما:الحاضرونالألههايها164-

عنقيحولالذى

ابداانساهاولنالايامهذهاتذكرسابقىفاني165-

ابربانمنالالهةنليدنو)والآن(166-

يقتربانلهفليسانليلالا167-

;4 V _ NIAالطوفانفاحدثيترددلم

الدمارالىشعبيواسلم!16-

انليلوصلوعندما017-

انليلغضب،السفينةورأى171-

:)وقال(ايكيكيالالهةعلىغيضاقلبهوامتلا173-

اننر:السكلعلىاحول\(ثي
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منينجوانلبث!ريكنولمالهربمنالانفسبعضاستطاعت-ليف173-

؟الدمار

أنليلالبطلمخاطباوقالفاهننورتاالالهففتح174-

الوسائلأابتداععلىقادراياغيرمن175-

خفية.كليعوفالذىوحدهاياانلأ-76

17-Vانليل:البطلمخاطباوقالفاهاياونجتح

البطل،ايهاانت،الالهةاحكمياAV-هـنت1

؟الطرفانفاحدثتتترولمكيف!17-

خطيئتهالخطيئةصاحبحمل018-

اعتداء.المعتدىوحمل

(العقابجرا،)منيهلكلئلاترفقومن181-

الغي(في)يمعنلئلاوتشدد

عددلتنقضانقضتالسباعليتاحدثتهالذىالطوفانمنوبدلا182-

الناس

عددلتنقصانقضتالذئابليتاحدثتهالذىالطوفانمنوبدلا183-

.الناص

البلادالتهلك؟(حلتالمجاعةليتاحدثتهالذىالطوفانمنوبدلا184-

بالناص؟(اليفتكانقضالوباءليتاحدثتهالذىالطوفانمنوبدلا185-

العظامالالهةسرافشلماني186-

الالهةصفادركحلمايرىاتراخاسيسجعلتولكني187-

AA_\بشأنه.الاهرتتدبرانعليكوالآن

السفينةظهرالىانليلصعدعندئذ!18-

0Nt-معهواصعدنيبيدىامسكوقد

بجانبيتسجدوجعلهازوجتيهعيواصعد191-
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:)قائلا(ليباركناجبينينالمسئمبينناووقف291-

بثصراالاالأنقبلاوتنابشتمكانما3915-

الالهةنحئمثلناوزوجتهاوتنابشتمسيكونالآنمنولكن491-

الانهار،"فم،عنبعيدااوتنابشتموسيقيما-59

الانهار"فم،عنبعيدااقيموجعلونياخذونيومكذا691-

،بالطوطنتتعلقلاعشرالعادئالرقيمبقية)
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التوواةفيلانالكل

.الت!ونسنر

الساثمىيلاسعاح

ابنا+ان،بناتلهموولدالارفىعلونيكفالناصابتألماوحهث

ماكلمننسلىلانفسهمفاقفةوا.حسناتانهئالناصبناتliراالله

هولزيحانه.الابدالىالانسانفيروحييدينلاالربفقال.اختاروأ

.الايامتلكفيطغاةالارضفيكان،سنةوعشرينمئةايامهوقكونبثر

مؤلا،.اولادالهموولدنالناسبناتعلىاللهبنودخلإذايضاذلكوبحد

!ع-لثرقدالانسانشرانالربورأىاسمذووالدمرهنذالذينالجبابرة

فحزن،يوم-للضريرهوانماقلبهافكارتصورض"للوان.الارض

عنامحوالربفقال،قلبهليوتأسف.الارضفيالأنسانعملانهالرب

.الس!اهوطيورودباباتبهانممعالانسانخلقتهالةىالاالسانالارفيوجه

.الربعينيفينعمة3فوجدنوحواما،علمتهمانيحزنتلاني

نوحوسار.اجيالهفيكاملابارارجلافوحكان:فوحعولال!دمذ.

امامالإرضوفست.ويافثوحاماساما:بنينثلاثةنوحوولد.اللهمع

كل-لاناذفسدتهيفاذااللهورأى.ظلماالارضوامتلات،الله

.إلارضعلىطريقهافسدقدبثر

امتلأتالارضلان.امامىاتتقدبثصركلنهايةلنوحاللهفقال

خشبمنفلكالنفسكاصنع.الارضهعمهلكهمانافها.منهمظلما

وهكذا.بالقارجخاوينداخلمنوتطليه..مساالفلكتجعل.جفر

وتصنع.ارقفاعهذراعاوخمسيقالفلكطوليكونذراعثلثمائة:تصنعه

جانبه.فيالفلكبال!وتصنع.فوقمنذرأعحدالىوتكملهالفلككوى

الارضعلىالماءبطوفانأتانافها.تجعلهوعلويةومتوسطةسفليةمسا!لن

.يموتالارضزماكل.السماءتحتمنحياةروحفيهجسدكللاهلك

لأ878!
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بنيكونساءواهرأتكوبنوكانتالفلكفتدخل.محكصدىاقيمولكئ

الفلكالىتد-حل-للمناثنيقجسدذلىكلمن،صكلدمن.معك

كلومنكأجناسهاالطيورمن.وانثىذكراتكون.معكلاستبقائها

وانت.لاستبقائهااليكتدخلكلمناثنين.كأجناسهاالارضدبابات

طعاما8ولهالكفيكون.عندكواجمه،يوكلماطعامكلمنلنفسكفخذ

فعل.مكذا.اللهبههامرماكلحسبنوحففعل

السابع:الاصحاح

رأيتاياكلاني.الفلكالىبيتكوجميعانتادخللنوحالربوقال

ذكراسبحةمعكتاخذالطاهرةالبهائمجميعمن.الجيلهذافيلدىبارا

طيورومن.وانثىذ!لرااثنينبطامرةليستالتيالبهائمومن.وانثى

.الارضوجهكلنسلعلىوانثىلاستبقاءذكرا.سبعةسبعةايضاالسماء

وامحو.ليلةوارهـميئيومااربعينالارضع!امطرايضاايامسبعةبعدلاني

.الرببهامرهماكلحسبنوحففحل.عملتهقائمكلالارضوجهعن

نوحفدخل.الارضعلAllطوفانصارسنةمئةستابنفوح-لانولما

البهائمومنالطوفانميا.وجهمنالفلكالىمعهبنيهونساءوأمرأتهوبنو.

الارضعلىيدبماو-للالطيوروهنبطاهرةليستالتيوالبهاثمالطاهرة

نوحا.اللهابركما.وانثىذكرا،الفلكالى،نوحالىائناناثناندخل

سنةفيالارضعلىصارتالطوفانمياهانالايامالسبعةبعدوحدث

الشهر.منعثصرال!نمابعاليومفيالثانيالشهرفي،نوححياةمنمئةستة

.السماءطاقاتوانفتحتالهظيمالغمرينابيعكلانفجرتاليومذلكني

دخلعينهاليومذلكفي.ليلةواربحينيومااربعينالارضعلىالمطروكان

الىمعهمبنيه8نساوثلاثنوحرامرأةنوحبنو،ويافثوحاموسامنوح

الدباباتوكلكاجناسهائمالمطوكلكاجناسهاالوحوشوكلهم.الفلك

188.ت
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،عصفوركل،كاجناسهاالطيوروكل،كاجناسهاالارضعلىتدبالتي

فيهجسد-للمناثنيناثنيقالفلكالى،نوحلأالىودخلت،جناحذىكل

*al-لما،جسدإيكلمن،وانثىذكرادخلتوالداخلات.حياةروح

عليه.الربواغلق.هالل

الفلك،رفحتjالمياهوتكاثرت.الارضعلىيومااررعينالطوفانوكان

المفلكفكان.الارضعلىجداوتكاثرتالمياهوتعاظمت.الارضعنفارتفع

جميعفتغطت.الارضءإ!جداكثراالمياهوتعاظمت.الماءوجهعليسير

تعاظمتالارتفاعفيذراعاعثصرخمسالسماءتحتالتيالشامخةالجبال

من.الارضعلىيدب-لانجسدذىكلفمات.الجبالفتغطت،الميا.

الارضعلىتزحفكانتالتيالزاحافاتوكلوالوحوضوالبهاثمالطيور

اليابسةمافيكلمن،حياةروحنسمةانفهفيما-لل.الناسوجميع

والدباباتوالبهائمالناس.الارضوجهعلىكانقائمكلاللهفمحا.مات

الفلكفيمعهوالذيننوحوتبقى.الارضمنفانمحت،السحاءوطيور

يوما.وخمسيقمئةالارضعلىالميا.وتعاظمت.فقط

&I all:لثاش

الفلك.فيمحهالتىالبهائموكلالوصشوكلنوحااللهذكرثم

وطاقاتالغرينابيعوانسدت.المياهفهدأتالارضعوريحااللهواجاز

متواليا.رجوعاالارضعنالمياهورجعت.السحا،منالمطرفامتنع.السماء

السابعةالئسهرفيالفلكواستقر.المياهنقصتيوماوخمسينمئةوبعد

نقصاتنقصالميا.وكانت.اراراروجبالعلىالشهرمنعثصرالسابعاليومفي

رؤوسطهرتالشهراولفي،العاضروفي.الحاشرالشهرالىمتواليا

.الجبال

قد!لانالتيالفلكطاقةفتحيو-فيحااربعيقبعلإمنوحدث
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ثدلأه،الارضعنالميا.نشفتحتىمترددافخرج.الغرابوارسلاعمله

.ءتب.فلمالارضوجهعنالميا.قلتهلليرىعند.منالحمامهارسل

وب-علكانتمياصالان،الفلكالىاليهفرجعتلرجلهامقراالحمامة

"ا!ايامسبعةايضافلبث.الفلكالىعندهواخذهايد.فمد،الارضكل

ورقلأواذاالمساهعندالحمامةاليهفاتت.الفلكمنالحمامةفارب!لوعاد

ايضا"فلبث.الارفيعنقلتقدالميا.انفحلم.فمهافيخضراءزيتون

ايضا.اليهترجع-ئدفلمالحمامةفارسلاترايامسبعة

زاالشهرا!50فيالاولالشهرفيمئةوالستالواحدةالسنةفيوكان

وجهفاذاونظرالفلكعنالغطا؟نوحفكشفالارضعننشفتالميا.

.الشهرمنوالعشرينالسابعاليومفيالثاضالشهروفي.نشفقدالارض

.الارضجفت

ونسا*وبنوكوامرأتكانتالفلكمناخرج:قائلانوحااللهوكلم

الطيور،جسدذىكلمن،معكالتيالحيواناتوكل.معكبيتك

يىولتتوالد.معكاخربهاالارضعلىتدبالتيلدبا،باتiوكلوالبهائم

بنيهونساءوامرأته:بنو.نرحفخرج.الارضع!وتكثروتثمرالارض

عليدبماكل،الطيوروكلالدباباتكل،الحيواناتوكل.معه

الفلك.منخرجتكأنواصاالارض

كلومنالطاهرةالبهائمكلمنواخذ،للربمذبرطنرحوبنى

المرضا.رائحةالربفتنسمءبحLillعلىمحرقاتواصعدالطاهرةالطيور

تصورلانالافساناجلمنايضاالارضالعناعودلاقلبهفيالربوقال

فحلت-ل!اصكلاميتايضااعردولا،حداثتهمنذضريرالانسا.نقلب

وليلاو!اروشتاءوصيفوحروبردوصمادزرعالارضايامكلمدة

.تزاللا
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التاسع.ع!حاح

،الارضljAواواكثروااثروالهموقالوبنيهنوحااللهوبارك

مع.السماءطيوروكلالارضحيواناتكلعلىورهبتكمخشيتكمش

وكل.ايديكمالىدفعتقدالبحراسماكوكلالارضعلىيدبما!

ناغير.الجميعاليكمدفعتالاخضر-لالعنبطعامالكمتكونحية،بة

كليدمن.فقطلاففسكمدمكم)ناواطلب.تأكلوهلادمهبحياته!حما

الانسانيدمن.الانساننفساطلبالانسانيدومناطلبهحميوان

عملصورتهعلىاللهلاندمهبسفكبالانسانالانساندمسافك.كيه

فيها.وتكاثرواالارضفيوتوالدواواكثرواانتمفاثمروا.!نسان

نسلكمومعمعكمميثاقيمقيماناها:قائلامعهوبنيهنوحالهالموكل

والبهب!اوئمالطيور.معكمالتيالحيةالانفسذواتكلومع،بعدكمكأ

كلحتىالفلكمنالخارجيقجميعمنءككمالتيالارضوصش.كل

بمياهايضاجسدذىكلينقرضفلا،محكمميثاقياقيم.الارضحيوان

علامةهذهاللهوتال.الارضليخربطوفانايضايكونولا.الطوفان

هعكمالتيالحيةالانفسذؤاتكلوبينوبينكمبينيواضعهاناالذىالميثاق

وبيئبينيميثاقعلامةفتكونالسحابفيقرسيوضحت.الدمراجيالالى

انيالسحابفيالقوصويظهرالارضعلىسحاباانشرمتىفيكون.الإرض

تكونفلاجسد-للفيحيةنفسكلوبيقوبينكمبينيلذلى1ميثاقياذكر

السحابفيالقوسكانتفمتى.جسدذى-لللتهلكطوفاناالمياهايضا

جسدكلفيحيةنفسذىكلوبيقاللهبيقابدياميثاقالااذكرابصرها

وبينبينياقمتهاناالذىالميثاقعلامةهذه:لنوحاللهوقالالارضعلى

،...الارضع!جسدذىكل
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الطوفانقبلهابملوكجمولى

السوهريةالملوكقائمةبموجب

كانتالس!اءمنالملوكيةانزلتعنهما

(Eridu)اريهوزاولاالملركية

الملك:حيريموIرر

M)*لم . . ( Alulim'سنة

00036الكلا ) Algar ) jضة

سنة00648حكماملكانالمبموع

؟دكبياالالملومميةانتقلتلم

(Badtibira)لملة:حمبادتبيرارر"

0)033انا-لو-انمئ ) -nmen-lu- annaسنةدا

0388)ءاناكال-افش 0 ) En- men- gal- annaصنة

36خلا)د!ررى ... ) Dumصنة

سنة000801حكمواملوكثلاثة)المجوع(

(Larak)رlرyالالملوكيةانتقاتلم

الملك:حم

()00288انا-زي-سباد-ان En!sipad- zi- annaسنة

سدة00288صكمواحدملك

أSippar)سبارالىالملوكيةانتقلتلم

الملك:حيسبارول!

31)انا-رور-افمن ... ) En- men- dur- annaسنة

سنة00021حكمواحدملك

شروباكالىالملوكيةانتقلت3

(Shuruppak)!ثروياوول
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الملك:حكم

00186)توتو-اوبار ) Ubartutuسنة

سنة00186حكمدواحملك

سنة00041Tحكمواملوكوثمانيةمدنخمس-لانت

..الارضالطوفاناكتسحثم

الملكزمنفيوالبابليةالسومريةثرانبموجبالطوفانحدثأ

احدويذكر(البابليينعندراتراخاسيساوتنابثشميقابله)زيوسدرا

ه،شروباكفيتوتو-اوبارخلفانهالرقم
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كلكامشعصروحتىال!فانبعدماهلوك

ازهانومنعديدةسومريةملنب!الطوفانطهىأثارع!عثر!

وشروباككيشفىالطصطبقةتكونانا!ستبعدفيمنولكن.مغتلفة

بقاياعي.م(ق093)0الثانى-الاولالسلالاتفجرعصرالىتعودوالتي

.،كلكاهشملعمةتلىكرهالدىالطو!ان

.مقالثالثالالفبدايةفيالطوفاندمدحكمتالتيالاولىكيشسلالة

"Ga...!ثا)اور...-لا-1

Nibabaأناا-نيدابا...-2 - anna...)

Pala)بالا-كيناتم-، - kinatim)

gish)نن-كش-لشما-4 - lishma+*ولا)

الملوككانهل(Bakhina)باخينا-5

-Bu)أم...يو-أن-6 ...na um)عثصرالأئنى

هدهمنالأوائل(Kalbum)-للبرم-7

يكونونالسلالة(Qalumum)3رظ-8
منفلةمجمومعاعةاZuqaqip)قاقيبز-9

الاءهـين1للملوك("!أول)تاب0-12

بالملكابتداء(Mashda)مشدا1-1

'Arwi)يعمارو2-1 um)ايثنا؟
الامركاناتا

فترذحكملكعف!ئ(،!مأم!)ايتنا13-

تفصلكانتفق!لمBalikh)بالخ4-1

-En)اتس-نونا13- me- nunna)بدادءبينفعلا

-Melam)هيلام-كيشي16- kishi)بهبشالاولىسلالة

يةالا؟الى)()نابار-سل-نو7-1

NA-كلكأفثقابطولبطلفى(34!!ت)ساموك

ناأىالوركاءفي(Tizkar)تز-لار1-!

حدثالطوفان(Ilku')أالكو0-2

-Ilta)-سادوم21-التا sadum)عصرقبل

-En)سيبرافمن-ان2-2 men-barag- si)ب!لقرببمبهلبها2مشسنة

هـدودفىكب)(،"ول)اكا33-

..م(ق0092.مق0027حدودفيالوركاءفيكلكامشيطصره
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السومرءالطولانقصة

السومريةالطوفانقصةتفاصيلعلىيحتوىالذىالرقيممنبقايا

فيكتب.بعدفيعاالطوفانقصصمنلكئيرالاساسىا!مدركانتالتي

فذامناقدمسومرىنصمننسخةشكدونمنومو.مق0165حدود
.عديدةبقرونالتاريخ

ba"له!-

)05.ء()*(

ki- bu-us

SAL-س!

لها-دء8-4ىهح-lugal8هة-

98-!ثه-دكاه-!د-د،د-وللم!ش!!

n-كا ill zi- -4u sud-r!كاغهس

ti dingir-gin, mu-un-na-um-mus

-ziش! da-ri dingir- gin, mu- un- ab- ell-d

1uga1ab-4u-صة u-iz-4 sud-ra

-mu-n1gتافى-هـت-هلاهلا**لهاذحملاط3-8 am16eg

4-nu-um-l1t!!ول8**ثلط-8حلا!فىد8*-،ذلها-تا-ولة!-"

وانليل،أنوامامزيوسدراالملكوركع"

الالهة،مثل)ازلية(حياةوهبا.اللذين

الالهة،مثلالازلية"لحياةالىرفحا.واللذين

،زيوسدراالملك)الالهة(اسكنالوتتذلكفي

،الدمار)؟(وقتالانسانبذرةانقذالذى

.،دلمونفيالثصرىفي،البحرعلبلدفي
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أ!(

"اتراخاسش!،البابليةالطولانقصة

"اتراخاسيس،البابليةالطوفانقصةمنجز!علىيحتوىرقيممنكسرة

تماصيلذكرعلجاء-انهافيغيرهاعنتتميزوالقصة.بطلهاالىنسبة

بد+سالالهةثورة:اليهوادتسبقتهالتيلىلاحداثوعنجمئا.لطرفانوافية

عنبديلاليكونالانسمانخلق،الارضفىالتحباشقاهاانبحدالتكوين

منالالهةوانزعاجالبشرتكاثر،الارضاعمارمسؤوليةتحكلفيالالهة

عددهملانقامىالناسعلالقحطثمالوباءوانزال،وضجيجهمصخبهم

لابادتهم.الطوفانارسالثم

(u- g (a- uفا-لهاi" - sناهلا-mu-كا!!فىكا

(e-ru pa- ar-ku --amli id-r (a-na!

si'-)؟ ti-ta ea- at- tam -i ku- la la-a (r?-da

-naل!-هة- ak- kaإna- ak- am-ikصهد3-ل!ا-له-aaةsa- ni- ta

-amil-هه-) li-k (aهلال!-؟aهلا؟-!-كاه-uولفى-!لأ

aa-)له -، r*؟-تا)i-na bu- bu- tim zi- mu- *-43a

(at- (mu pa-nu- gi-inكاى(am-ik bu-uq-li (k

(i-na ei- it-ku- ki na-pi-i(!-ti ba- al- ta

-ar-quمح) tum am-ru pa n( u-8!- i

-aqad(-88)،4-لها di-is -i il- la-ka( i(-))n
بيضاءالسوداءالحقولواصب!مت
بالملحالواسعالسهلواختنق
)كاملة(لسنة..اهـ.فأكلوا

الحكةمنيعانونا،صبحواالثانيةالسنةوفي

الثالثةالسنةحلتوعندما

الجوعبةكلملامحهمتغيرت

المصفركالنبتغشاوةوجومهموعلت

الموتحافةع!ولكناحياءفكانوا
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!!ه!!!رص

!!!!*كم!م
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)9(

كلكاهثسملعمةفياليولاناقم!ةا

يذكرالذلىالرقيموموكلكامشلملحمةعثصرالحادلىالرقيممنجزء

كلكاشىالبطلالىاوتنابشتمالطوفانرجلرواهاكماالطوفانقصةتفاصيل

.الابدىخلود.صرليحرفالاخيرقصد.عندما

GAL؟ 1-na- as-a8-3ه)م!(لم!ول- i1-luk d؟

dNinurtaث!كاي-لها mi- ih*كلهد-د

u di-pa-ra- -ati"لها--a-nun-na- kiieء

-a am- ma- -a tumول-uاun-usهعأ3مهـ-هه-فى-فىمهـ--فى

same-5-لهاbaفى-ar-ra- as--؟ussu
ء8ءولء8!

tu-ti ut- tir-ru؟-eكاعهma nam-هأ(--ur)m

)السفلي(السددعانم؟يراكالالالهاقتلع)وعندئذ(

السدودفوقتطغىالمياهليجهلننورتاوانطلق

الارضبنورمافاضاءت،المشاعلانوناكيورفع

الس!ا.عنانالىاددا.لالهمنالرعبوصلولما

الاناءيتحطممثل!االارضوتحطت

...ظلمةالىنور.كلواصتحال
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!بمهـءصمهلا!ا"!!ه!م!!م!م
!!X !! Ifلم!-!T=P pig V!هال!ح!!

!!!!م!!هلاا!!م!م"!و!3.::!!ك!
!ا!!صهالمخ!!!ههم/!م!م!م!ءحم

ث!!!!ح!!"هو!م!!!!"ص!!ميه
ح!ما!م!!مجمهالمخ!---!ث!!م!م!مح!!!
!ا!!حمهم!م!!كمحههه!حع!!!أال!!!

!هالم!ح!م!!مWM-!!م!!!!!ههم
!ثمء!!!م!كا!!!م!م!!م!ص!!!!!

حههم!f!ثح!!ح!!مح!!!إ!!الم!صه!!!
ك!-.؟.؟.نر"!!هم!!!مكي!المح!مء!!*
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!ي!ه!!ح!!م*كص!!ؤ.بئ":...:::نر...؟....ة:.لإ:نر....لمة؟:....!:.....:.:2:........ة:.....ألا

!!ك!!مك!.غ000000002.-...:.0.ا!::،:0000-حهي!!..نرنر.-،..............-(

%!!Tم!حم!.7!م!،!

Tح!هد!!محهيم!؟ !! Trm!!
!ههم-حهملال!!كم.!م!ء!ح!!!م!م!
!!هؤ!-!قم!!مص!!!ه!!!!!حمالم!!!هالمكهص

حميم!هم!!!م!م!ملحيمصهمحمث!!!!هكل-!بم!ع
"!ع!!!ا"ءحهم"!!ء3!!--ا----ص!-!!هتقم

!9كلمء!!!ههم!!م:!./ء-:.::..ةش؟ةقيآث!حم!!
!!!ثم!كل!كمح!!!!مح!ث!!!م!ا!!!!

!ؤ-!!!!م!!مح!ء!!همحميم!ا!و!م!!!لأ!ا!
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اورفيحفرماوالتيووليالسيرسماما-لما"الطوفان،لحفرةمقطع

)92!1(السابقال!،مفياليهاتوصلالتيفرضيتهلتزيز0391عام

عصراواخرالىيرجعاورفينوح،"طرفانعلىديى!بوجودوالقائلة

مافيبضفوقبضهاالطابوقمنبيوتالاعلىفيويشاهد.العبيد

الفخارياتبكثوةتتميزسميكةطبقةيليها.تطقبةطبقاتثمانيعنيقل

بيد(811عصرواوا-روالوركاءنصرجدة)مختلفةحضارةادوارمن

كبيرامصتطتمثلالطبقةمذهانعلىيدلمماالفخارل!بىقيالافرانوبوجود

منطبقةذلكتحتويظهر.مختلفةسكنيةادوارفىاستخدمللفخار

ووليفسرماوالتيقدماعشراحداحياناسم!!ابلغالتيالنقيالنرين

عثرتحتعصرا)"بيد.وقدمنالاخيرالجزءفيالطوفانحدوثعلىدليلبأنها

والادواتالفخارفيتتمثل-الاوائلللمستوطنيقأثارءلىالطمىطبقة

.الاولالعبيدعصرمنوكلهاالطينيةوالدمىارحجرية
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واديسكانيستحملهكانمماوالقواربالؤوارقمننماذجثلاثة

ذاتاحياة(ا)منقذةالسفينةاما.النهريةالملاحةفيقديماالرافدين

طىءLشالىالمطافنهايةفيالانساناوص!توالتيالسبعةالطوابق

واديفيالقديمةالسفنبيننظيرالها؟،هـتلاالراقعفيفاننا،السلامة

علبكاانهاالمستبكدغيرومن،وضخامتهاصهضهاحيثمنالرافدين

...عانمةزتورةشكل

بالطقوسعلاقةذاتبموادمحملوثوررجالثلاثةظهرهعلىقارب

الى.ناريخهوث-فىدالور-لاءمدينةمناسطوانيختمعرالصورة.الدينية

.م.ق0003لياص
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لأ33لأء!ك!برسء/33/!!كا*!كاس،/لا!!!33كا!*لأبزظ/لا3

،خمث!زرجيه!عجمبئ!لألابه!ث!3-ءع/!لابر!3ءدد!كالأ!!!و3ص!ءسلأ

لالالأ3كر؟*ععء3؟ك!33،!!3

ى!3-!!!!6!3!لأ؟ل!3-3لا
لأ!!!!3*لملا+"س!!"؟سلألايرئر*ء7

غ*كلضبر؟3!3لا!في33!*!حم!!*يه!-ضكالا؟3!-3ء؟!*3*لم33-+ئر-لالاصس!كه!

/،ى!+لإ!ع!ر/؟كا؟ءلأكا/!ء!33كا!؟!كمغ!صكا!؟!-،*ل!لالا!ع!ء

لألا!لإلاغ3/كاى.ير!،غ3لأد،؟؟؟ء/-"لاسلا

غكالاءلا)لأ"*بر-ش؟+ء2؟س!?!كقلإ3ءلأ)لا3ص7كاجج!*خلالأ!،؟!!*3،-كم/ص

!!!!؟ض33ئر!!،لألمء3!!/!و؟!؟كاء*3لمزر3بر

333كاكا،،!3كا؟لا!*3!!/6س

/33ع!ي!بر33-

لا33ء3-ص؟بر!ض!!هكالم3!333"3ح!!!ء!!*ممو!!بم!لاح"رلأ9كاكالأ!!بم!ى!ءو؟!

3!ء،كا"كا-3،ع-/!!عبرينلالم!!؟لأ،!د3!!3؟/+لا

لا،كا!كأ-عص!كا"سلأ-سلا

لاس3لا/ىى3زر!**،؟3؟ص3*

لا7+لأبه!بر3-!ءبرء؟3.

غ!!!*لأ3!3ء؟!؟لا؟%زرا!كا،-2ءحي-ء!-لم؟!س،

-!ء!/ءل!رز!خءلايم/ر3س"/!ء!!في!؟كأس3/ص!73؟

03غ!؟+!؟كائرى-!!33لأكالأس؟؟!؟7لأ-

لأ33بربنعكأ+!!!ووجمخو،لأ!-3لا%!ب!لا!لأ3لا

ءص3ص3!سط!بز!رر

!مى!كا!ك!ءم+(ل!3كا

لا3لأ!*!؟!)!/شلأ3!!!ل!لأأ!جمج!ء33ى!؟!لإلا؟-3نر3

لاص?كا3خكاءس/.لأ

لا!لا!ء*!لم؟+-ءقسكا؟+ءص!!!كاثمبر3ىغلأ+\3!ع!!ء/!لأ،3.!3-س-*حيه!!!!ك!يهيكا+7*33لم؟

333ءء!بن!3!غكا33!!ء!33!لاسلأ!!لا؟!لأ

ير33+!مم!؟-

؟ء!،ير+!!،"!س

3خولىش؟ع(ككل

!كالاسكالاث!شلأ!ء،--!ك!سصثكل!كا؟3آض؟*:!لاووك!كا!لأس*،!ء

يرص3،،3!خع333+ى!7كا؟(-!6637+3+سيى)لا!3

لاكا/سلأس!3كا3ءئج3خ!!سلا*!كا!رر!/33!!!

لأ/3لأ7لا-*!!!/ء

لاسكاسلأ!،ط!*!/كالأ+*

لا+*!!بر?،بنى!ك!لأ!!)!س؟غ!لا

رز-/لأزر؟3لاءلاد*غ!-!-س3لالا

*ط!س-في!*ؤلالا3سءلا3لم

3؟7ء*3لم3/؟لاءح!3!33

3!كا+!ءلإلا!دخكا!لألالاع!!في!+!3ك!لأ!لا؟لم/

كا3لا3لحءبرلأ*؟!!ه!جيه!!ق(لا!-

؟لملاس3+

كا33+33كا+شزرف!!لأ3!*كالأ!3

!!ص!*س!?33كابم6/!ئ

لأ!9!/س3!كالاسدءكا3د!?ء-ل!!ي!!فيصءس3لاص

كا-!+!،33؟/3*كال!3بر3

!لأ!63كأ3؟!جلاكايم!-!كا-سلألا،!،ل!

7-03-
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-ت؟م!6رزنمإفيليئن-لإ،ء*زربخ3ء!قإ،برببمجمنينهبزد؟جمكبهر!!بر-ءأ-ل!هبجمينبر-مصبنبرعبزوبرقئموذج...!

.-..3?:6.كا...د\س،،خ،.د.-ض،.،!كاكاد-،-!أ3!!لإ"--،.!+:ظه.،-*

-فيبم؟.(نلف!ببنبئفي*2بزؤ؟م!بف!2-بتؤ!غ،.خا!-بخحتلى-ن.2ئ!،هـو41كا-فن-شز(م.-ق0062

-ويصئمعلقطر2جنوبيفيالاموإومنطقةفيا!يستعمل3يزالام"المشحرف"

لا.-!ةوالخارجالداخلمنبالقيريطلىثمالبردلىمنعادة

؟.سه؟!-
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لأ3ء-،.كا---صكافيس*--.--،،بر لأء-3
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هذ.فييلاحظ.الضخمةالا-شابجذوعتنقلأشوريةقوارب

لم3علىتكونالمقدمةانيلاحظكما،ومؤ"هـاتهامقدماتهاارتفاعالقوارب

علىالصورة.السحكةذيلشكلالمؤخرةتتخذبين!احصانرأصشكل

..مقالثامنالقرن،خرسيادمنالحجرمنبارزنحت

2-"،-.لأ
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ى!3س!*ء!-س!!!-جمم!لا!م3ءحون!!ي\!ك!وفيسع!ص!شض:3!!بر!+!ءس،!لم؟!،ءس!مع*لألم!/33!.إص+ك!73مم!به!يقي!!!!!يه!!،!لاممم؟س!!بم!؟،!؟لالاءد !مم!3لىكألا"*لم.س+ء!س"!بر!-ى3!!ير!نه!*؟?لأ!!-ممث!،؟صء!!31

3/!!ى!ء!،/3علاكاءكي؟//*ي!!صسلمبر!!!حبمص3أقءغ!ءكل،(ثا،في ،3خلا!لم،3ءرزعلأ.!ص!هـ،كا،?لأ!ل!!"لا؟-!!لاكا،لم!؟،لم؟برم/بر،!ء33

كل3ء+!؟ث!،33كا:؟بم.يرىلجئهثي!،بربمهبمك!لم!ع3س3س3!لمءص!

3ء3ع!صلإ!ه!دثر/،كاكاعكا!2!لح(3-كا

ء!3-/!م!ض3!،-3!لا!لابر،سكبململألالم،!3!بهى،7سلمد!//

3!!لم!!3!ع3(كاكوح!!!!تما؟!برة.ص!!)و،؟لمء،ى!سكا3إ3س-ص!كارركا

ئم!ع!!لم"،!هـ!غ*+!ئمهـء2!؟لمشسئم!!ء%؟(ب!(ءج!!ع

لا!لمص!،!ءممهـ!4ءص-لمكا!ءودر،ء/ءك!ء!!لم!لاةلم3ج!7لا!سءلم،+كالمكا/لأ!،

!لا!،.لم،1؟كا/كالم"،*!/لم!!لا،ى*لا"3لأكاكا!لأ*!لابرفي3زر!!لإ!*علا!!

ن!مم!س!33ير،!لأ!!كا!ء،ؤلا!لا!)ءبه!حركلل!نزص7!شلم!+،!لالأس3+!ع*ء،لا***!"؟طمك!ءلم،)ثملميثه!!ا"ء!لم،ك!إإالبمكل!/كا!؟لمأ!،ىفي"!

!7ىء؟!كا33!نمممبه!ككل!كأفيفيعلأ؟!في!48لمأ!كولإفي!نئ!كل33كاء!!ءهـ؟*ىكل!33،ل!/!*رز!،!س7لأ!كا3لأ!!؟أال!!لأالمإ9،ا(،،لمث!؟!لأ3لم7لا،،ءئم؟م؟!!ج!ء!!!!*!د(*لافي!ب!!
!ه!س!*صء،!لم33

،كا)!برأ!ج!لم/كا3!ءص!!ث!ءلمهـكي*/*2/!!!ءلاءلالأ؟صفيكا+خ

33!!*!!ئ!!؟؟لمء!كا!،33،ممخالملىلاك!!ء/،لأ3!لم93كا!،!ء،ملاكا!لأ/!-3،،ا!!7:**"لألالم، بردبرير!لم3!7،؟!\3مأ؟بم1!!كا!3!،؟33!3بر،لاءىء،صول3صبر-3!لأ

عو!صمفي.ذ،"3ء!33!ع!هـعجم!!:بريمبم!م!*ء وغ!!!/7؟!7؟ير!!لم!!،!3،!بر!كا؟لم،مميلم.لم*!

ء!!2!33!كاصءصء؟م!!ك!،!ء3ى**!

*كا!!مم!صس33ءبر!كل،كا3،لأ*كا8!!ضىط!*.!لم!3-ء!ههـس!

جمك!لأنر،3!!!ي!ىنم؟\)!)ئصلا3بم.ك!س!ظالألم*،؟3!!،عفي!لم"3،لأكبئبر؟3**-3!برلأ-لم

،!؟،؟?كاكا!!ل!لاد"ا7،؟ثم!!لأ!ه،*!!خون!!لالا!9،،؟ء!!3*؟فىء/لم!!!:!!كا؟*س،!؟كون.؟!لم!3!3جثهبم!برلأع!لى!/غكاسبزرز*3،نجه9؟!بما!ى!لملم!!6ك!1!!!!و!تممجلأررلألم

3!شم!متم!!*،!ئحأه!،لألاحيما!بر،لمدلا؟،73

لا-لا3!*ي!؟*،37لأزر6ع3ىلالا3*33؟؟!ز!ط!ء3!-!يرع!!*لم!بم!بهغلا+لأ-!!!-بزبر3-!،!*كا!ءكالاء!7/!! لا*ش3!ء03ث!طم!لاكا!!عفي!نرلم"لا!،لم*"!1لا!،3لا!لأ3؟!لمكم،3،3!؟ىبههـ!ث!،؟(؟+!لأعس!!333،/!ءم

ير!!!!!،33لا3!!!+لا3كا!ك!!؟/،33بر9*لم!لم!!!و93
3.*وءس؟.س!ح!و"!ض!ءأ\!!+7!"**/؟)!9ر13

--7*بمه!لا/!كا؟لمي+!س!!ي،-(1لا!+ث!تم!!أألم%بم!!نج،!فينربربم/**!؟!ي!لاء.)*لم/9!،!لا!س،س!!ة؟،؟!

لم،**ءص3د*!سس!3حك!كا3!غ!:*جمه!،لم!*!لم؟لا!ليءئجلأكا!!ب!؟؟لم!3/32س?زرث!،3ء!!!جظزرؤ،3لم1برء!نم!!لأ،!!7؟/3!!.ث!-3؟.لأ3لم،لإلا!،

لاص؟3!!14*،لا؟3!هرلا،*ظ/.؟*!*!.!كاء!؟2ك!لا؟لآ2؟!ل!لم
!،"؟3لم*!!،(3د!*،!?!لم!/لم

جم!3د!؟كا!!لأ!ك!بر)!لا؟،!؟يرلم/+سع

؟!لم!!-!!!لم،ي!+لاى!!!في!3لح!وء،!ص!3؟!!6)3رزقير!رزلأ؟!لم،لا3!!!!!*لأ6؟3،لم!لأ3+كا!ءك!ير(!!ص3كا-بر!كا"!**:؟آ

!!ءنس،3!.3!3:،3!3،3ء،،بز؟7؟برممي؟!؟ء3!*أ!،شك!لملم،!!لم،.برلا

،!!!،!!،!3!3ر3!ء،ص!3ر.،!*!!ح!!

لا3*حه!،كابزلأ!ج!!؟3!!!!!ب؟وص**؟؟9لم!لم!ك!ملم3!ممك!*،!ء،كيم/،،ى"لأ!

(/و!س3!3،ءاجر!!ء!ح!ح!!كا!تنرس!/دع،لم!*،ث!!يم!!؟أل!!*!!3ءلا3،لاعء3!زرزر!بيم!جمم؟،*لا*.3:!/،إ!

كا!ءص*ء!،ء!لأ!جملا!ءء،7جم!!!!!7!3لا!9س*!ءكا333؟/3*!3ع،سلالأكهـ6لا(!3؟ب!*حي3-؟ء+ىء3مكا،ل!ء "ع7ص،4ص!،

،ء!!لأ33زرءء*س3!،؟،3!*3:؟

/،صممي!3يهنم!؟لاء!س3كغبرلا/؟ص+خورسلا3!ء!!!ك!؟بر3صصك!!،ك!كافي7!*-*به!!**+؟فيلأ!!!،لا؟3س؟!!لا37ننلأ!،؟ك!!!زرك!
ء3!ير!ءو!لملأء+*غلا3/،!سد،أ!س6سوء3!-33لم،لأير!

ص!!3!ي*س!،!؟اث!*؟!!كبهاجنغ!!وم،!ء،"!!!/!ئم!/!9بهز*ء!ئن،

كا"3بر!7!3لأ-3!،ث!!ؤ!ك!*؟!لاكبئز؟3؟!؟!لا؟!لمكعث!لمء"!ير!

لأ!ل!كل؟لألأ-بميلمكل!ث!؟،،!لأنمك!ءج!كا،ئر!،؟كا!!3ء،3!،لم3زر:،-زر!؟-نميلم!؟!،

كابرة331لم!7"!*لابر؟!غ؟!ىءء*!ء*!7،*لاء-لإ-6!ى3*رء!3

س!ولأء!؟!ه!-!؟كا!3ب!لأ!؟3كا!صئنير؟9*لم

لا،!(لم،،(+"،*1!1ء!

لأ!!!33لأ33كا+برلى3!كأ3!كاكا!ون!3*ء"ل!زر+م!3في3لأ!لاد؟./صتي/!،ء،؟،-ر،3خ-زر?ء،لآلم%لأ*،!3بم!كاكلالا3،لأ،3؟!*\،ء!3-لأ7!في!*،لأي

!"!ع!3ءكثحه!.لاى،!وء،ك!!و!332/لا،3ءيرىلا،3!."!ىمم!+؟فى!؟6؟!!خئه!يلأ،..!ءص-غ!/،ةى.2و-أ+1زررمصر!/ضتنإ!تن
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المراجعبعضباسماءهغتهس

المجالدلضيقبمختمرهاالمراجعبعضالىنشيراناحياناكرنا

-:الكتابهلىادذكرهاوردالتيبالمغتصراتقائمةيلىوفيما،يطروامش

..W Von Soden, Akkadisches Handworterbuch!كل:

,ANET : Ancient Near Eastern Texts, edited by Pritchard

.CAD : The (Chicago) Assyrian Dictionary

PBS : Publications of the Babylonian Section, University Museum

.lvaniaلإUniversity of Penns

الاساسيةالمراجع

.M Civil, "The Sumerian Flood Story", in the Atrahasis : The

691Babylcnian(9)هـ05" Story of the Flood, oxford

.172-167145-138;

.5291,G.Centenau, Le Deluge Babylonien, Paris

..A Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testement Parallels

.4691,Chicago

,s,(Phoenix Books), Chicagoس!5ةThe Babylonian Gen،
.3491

.3791,Th.Jacobsen, The Sumerian King List, Chicago

,Kramer,Bibbical Parallels From Sumerian Literature

,A Handbook Published by the University Museum

.5391,Universityof Pennsylvania

The Deluge, in the Ancient Near Eastern Textsا

.9691(.thirded)
,SumerianMytholcgy (Harper Torchbook) New Vork"

.6191

ت213-
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.J Laessoe, "The Atrahasis Epic : a Babylonian History of

)5691(4/3.thecaOrientalis, 111X no41!ظ؟ Bا"Mankind

.201-09.PP

-.W Lambert and .A Millard, Atrahasis : the Babylonian Story of

.9691,theFlood, Oxford

6491,2/1.--!.M Mallowan, "Noah' s Elood Reconsidered" Iraq

.82-62!!.

.5391,A.Parrot, Deluge et Arche de Noe, Neuchatel

PBS,07/1;.كمآ، Vol. v.7ء.A Poebel, PBS Vol. 1/vl، pp

أ01Lx!."ك!لأ

Mescpotamian-ص Motifs in the Early Chaptersof".3.ولممم!نمص
.91-18.pp2(ا)6911/5.Genesis",Expeditions, Vol

The Epic of Gilgamesh in the Ancient Near Easternه

.99-72.rd).de,9691 pp+!نالأ(محم

%6291,E.Soiberger, The Flood, London

.0291,R.Thompson, The Epic of Gilgamesh, Oxford

.5491,onsat Vr, Londonة.L Woolley, Excava

.3591,UrExcavations, Vol. IV, Londonا
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سرلفهاا

4،75،77،111،421،721،541،151ه-33،34:بسوا

661،861،761.

23:)ملك(سنابي

69-،0929،،؟77،68،81،82،8788،!6-07.اتراخاش"،لى

9 vt001،113-201،112VOL!-ة. I T(,\ I 117 I%

014-،015-152,V 3 ، 171 I NIV ، o1\ , NIT%

183.

1،791-80901:()ملكاجا

661،84،61-0:)اله()دد ،67 1 53 ، 1 4 1-9 48 ، 1 4 1-4 4 3 ، A-

.1 97 1 1V.

4،55!:دم2

46،186:()جبالارارارو

49:ارمينيا

81:(ينة)مديدوار 0 5 ، 2 1 ، 1 Ot- N01،911،5صلاot\

03:الاسكندر

161-5857،62،614باء()والاسكو

71،111)ملك(نيبالباشور2

39:)ملك(الثافيألناصرأشور

12:)ملك(دكاناشمى

13:ا-لد

201،016:اكيضيتو

54،55:النسلالهات

091)ملك(الكار

58:القدرالواح

591:)ملك(الرم

81:ألوليم

25-27)ملك(صدوفاامي

32،31،34،113،012:)عشتار()نانا

13"201،016:انتو
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591:)ملك(انا-زلى-سبادان

03:الاولانكلخسى

"78،98،6-*06،،98-3200،،31-131،23-4:)ايا(نكيا

4NTT-1،123-121لا.،111 ، 127 ، ar،

136،441-041،188-015،152"158-151.

-04،05ء314-2134،38،43"3*،28،،131-8،4:)اله(نليلا

72-*،،96-64،07-5106-؟51،54،56-57،6

85،88،98،69،99،2،95911،121،123،125!

132-،138-939"147\، 143 - \ f41،015صه،

،017ث521،559،157-959،161،167،916

176-177589،-182.

115:)ملك(ناا-دور-نبما

51:(ملك)ناا-!لالن!نا o

591:)ملك،ناا-لو-نمئا

صم!79"3143،54،84،05،46،87،09،-31،12،23،03:(لها)نوا

211،911،131-421،721-281"741-

28لأ،41،551،751،851،671071،761،081!

64،86،مه،3404،48،52،991-53:المظام(السبعة)الالهةانرناكي

-4TrNT. ، % TV ، ITT,،\ب!1-!؟!،
147،1 IA50لاtae،1،079،917"ه

لأ231،28:)اله(نكينوا

\*،3754،72،801،-91،93،36:تمس(تيار)اترتر-باراو

22،23012،:شمس()الالهاوتو

101،801-495،18001-8819،63،!73،76،78،08:تنابشتما.

111،117"175-"74،184

701-1:)مدينة(اور V''

46:)ارارارو(اورارتو

il52:(شمرة)رأسغاريت

ء9"ت
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301،061:بتووكباا

آ5،57-1ظ05-52،،46-35،38،44-13،25،92،33:)انكي(ايا

64-65،96-73،76-78،9،2!،81،83،87-1،111

012,131,135,171 , VIV , 165 , 164 , NIT

173،176-177،183.

901:(ايتنا)ملك

56،68،051،271،971:(لكانر)لهاكايرا

7،13،35،4645،48،05،52,113-53،56،99:الحظام()الالهةايكعكي

128،134،1471،161،183،!ه،123-124

"7،لس\:(بابليةقياص)وحهةايكو

53:بابا

03:بابل

22012،:بابلساك

012،5!\16،22،:)مدينة(بادتبيرا

!4:)جبل(بازيان

20،1016:)شيطانة(ياشيشتو

24101،:)دلمون(البحرين

85:(الامراضمن)نرعالبرداء

49:ارمينيلأبلاد

3:الكوتينبلاد

86،917:(السفينة)ملاحاموري-بوزور

!اه:المصيربيت

46:!لودروونعمربير

8،49-03،35-93،07،74،08،82،إ(:مردوخععبدفي)-لأهنبيروسيس

65،\1!1! -1.1 " t
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!3:()جبلونكر55بر

01كأو9تبر 00 ، 8 M

031:(ينة)مدتلر

012:المدينةتل

012:الولايةتل

7،112:)دموزي(تموز

43،25-44:(المالحة)المياهتيامة

69:الحاحظ

49:أراراطجبال

النجاةجبل

187ء18:حام

36-37:صدوقااميحصن

72:صدوقاامي)دور(حصن

11،124-0111:دجلة

34101،122،:)البحرين(دلمرن

112،591:)تموز(دموزي

911:السودالرؤوسذوي

ir:الصغيرالزاب

85،154،173:الطائر()الالهزو

07:زيوس

-51،10180،1-4!،04-13،2224،35:زيوسدرا

123

،97VA-.:بابلى()مكيالسار A\

38:المائيةالساعة

187ء18:سام

22،24،012،591:)مدينة(سبار

47(الاغريقعندطرلقياس)وحدةستديم

2،92،33،38،07،73،112دا:النجاةسفينة

39:السليمانية
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167،916-017:(،الهسئ

59،181:مة()حمازالسنر

97(بلباأط).ءصا--.

22،021:)الهة(عمود

59:()حمامةتوسوما

45:)مامي(الالهةكلسيدة

07:(الاحلاممفسر-)كاهنشاعيلو

,N\.،801-37،72701،-2،36!-1،32،28!:(ينة)مدباكضرو

،1،591117ول521،751

36،37.8،:)ملك(باكشرو

65،586015،917(الطوفانبدنونذيران)الهانوخانيششوللات

141،143،152،177-73،014-38،95،72:المدينةشيوخ

يا\4:نةالطصاصبة

34،35،44:السفليالمالم

12،138018،182،-89،112،-7،14،9819،79،:عشتار

22012،:)مدينة(فارة

11،176-0111:النرات

33،96،74،82،59،122،178-091:الفلك

07،901:)اله(!لروفس

74-93،04،43،96،72-7،13،14،79،22،34،38:كلكاشى ''_،V
1،701010 29،69،79،89 - 1985،88، ، 83 - 81،VA, VI،

901،111،117،174-175،791

25:)الهأكنكو

25،38،38،05:التديم(الباب!العهدمن)ناسخكوطيا
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62:)ملكة(باباكو

القمسبكوخ

17:كوديا

172)سفينة(كوركور

,1NItV-.-!1،6:كيش NTA- N N

،3:!ليشار

012،591:أمدينة(لارك

94:لخار

4:لخامو T

ء3:لخمو

13:كدلعنة

لأ-07701-71،6.:)مدينة(لكش

'1Iry:نسان(1)لوللو O

67:(النجاة)سفينةماكوركور

51،54،98،132134،136،155،:)ماما(مامي

03،34،44:(ا!لهمردوخ

167،916،017!164!45،61،64،123:وعارطمتهالبحرمزلاج

03:الابيضالمعبد

13:ا!رانامعبد

31،47:اي-كررمعبد

V\:الخمسيق()معبداي-ننومعبد

03:مردوخمحبد

95،141:نمتارالالهمعبد

301-401:اور()فيالملكيةالمقبرة

52:بانيبالأشورمكتبة
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1011-55:منوان

76،29،99،0113،172:)السمفينة(الخياةمنقذة

!ادا-34:ابسو()وزيرمومو

81:(الالهية)النواميسمي

.64،6،73012-ه46،61،:السفلالميا.

1-0331،60701،:)مدينة(8الور!لا

h1-307001:د

52-30،132:)اله(و!ابلا

VAء118:يانث
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